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Om de kans op herhaling van delinquent gedrag bij jeugdige daders te 
verminderen heeft het ministerie van Justitie een traject voor effectieve 
gedragsinterventies ingezet vanuit de What Works-benadering. Volgens 
deze visie dienen interventies criminogene en beschermende factoren die 
bij jeugdige daders aanwezig zijn aan te pakken. Wetenschappelijk onder-
zoek levert steeds meer kennis op over de diversiteit van criminogene 
factoren, welke factoren beschermen, welke er echt toe doen en bij welke 
groepen. Tal van vragen over de verhouding tussen nature en nurture, 
oftewel tussen sociale en neurobiologische en/of genetische factoren, zijn 
echter nog onbeantwoord. Desondanks is het van belang dat stapsgewijs 
wordt gezocht naar interventies gericht op het voorkomen en reduceren 
van delinquent gedrag en die in het bijzonder aandacht vragen voor facto-
ren die recidive van jeugdigen kunnen reduceren. Een inventarisatie van 
de criminogene factoren bij de doelpopulatie zoals in deze studie plaats-
vindt, is een belangrijke stap. Bij jongeren die met de politie in aanraking 
komen omdat ze verdacht worden van een strafbaar feit, wordt in de regel 
een zogenoemd basisraadsonderzoek afgenomen. Een dergelijk onderzoek 
levert een rapportage op die dient om te adviseren bij de beslissingen die 
worden genomen over de jongere in de strafrechtelijke keten. In deze stu-
die wordt op basis van het basisraadsonderzoek geïnventariseerd in welke 
mate bij jongeren criminogene en beschermende factoren voor delinquent 
gedrag worden gesignaleerd. Systematisch worden verschillen naar sekse, 
leeftijds- en herkomstgroep geanalyseerd. Ook wordt nagegaan welke 
verschillen er zijn tussen verdachten van verschillende typen delicten en 
tussen first offenders en jongeren die reeds eerder met de politie te maken 
hebben gehad.

De onderzoekers willen op deze plaats de volgende personen bedanken 
voor hun waardevolle bijdragen aan deze studie. De dataverzameling is 
mogelijk gemaakt door de Raad voor de Kinderbescherming en tot stand 
gekomen door de inzet van de raadsonderzoekers en jongeren die bereid 
waren mee te werken. Het onderzoek is kritisch en opbouwend begeleid 
door Peter van der Laan, Andrea Donker, Hans van der Donk, Corina 
de Volder en Ton Eijken. Verder zijn de auteurs dank verschuldigd aan 
Martine Blom voor haar ondersteuning bij analyses en commentaar op 
voorlaatste versies van het rapport.

Prof. dr. Frans L. Leeuw
Directeur WODC

Voorwoord
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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.





Om de recidive onder jeugdige daders te verminderen, is door het minis-
terie van Justitie een traject voor ‘effectieve gedragsinterventies’ ingezet 
vanuit de What Works-benadering (Andrews & Bonta, 1994). Vanuit deze 
benadering wordt verondersteld dat gedragsinterventies zich onder meer 
moeten richten op de achterliggende problemen van jeugdige daders om 
de kans op herhaling van delictgedrag te verminderen of te voorkomen. 
Gedragsinterventies zouden moeten aansluiten bij de risico- en bescher-
mende factoren die aanwezig zijn bij jeugdige daders en die aanleiding 
geven tot (herhaling van) het plegen van delicten.
De Raad voor de Kinderbescherming (de Raad) is in de justitiële keten 
een van de eerste instanties die achterliggende problemen van jeugdige 
verdachten onderzoekt. De Raad gaat met een basisraadsonderzoek na 
in hoeverre er zorgen zijn voor mogelijke psychosociale problemen bij 
jeugdige verdachten. Het doel van het basisraadsonderzoek is aanwijzin-
gen te krijgen voor mogelijke psychosociale problemen van een jeugdige 
verdachte om zodoende ondersteuning te kunnen bieden bij beslissingen 
over vervolgstappen voor een jongere in de jeugdstrafrechtketen. Op basis 
van dit basisraadsonderzoek stelt de raadsonderzoeker dan ook een vroeg-
hulprapport op waarin de (mate van) zorg over de jeugdige verdachte 
wordt geëxpliciteerd.
Het WODC is door de Raad voor de Kinderbescherming en de directie 
Justitieel Jeugdbeleid (DJJ) gevraagd een verkennend en inventariserend 
onderzoek te doen naar de mate waarin raadsonderzoekers zorgen uiten 
over mogelijke psychosociale problemen en de mate waarin specifieke 
risico- en beschermende factoren van delictplegen voorkomen bij jonge-
ren die een basisraadsonderzoek ondergaan omdat ze verdacht worden 
van het plegen van een strafbaar feit.
In dit hoofdstuk wordt de probleemstelling van het onderzoek beschreven. 
We beschrijven de achtergrond van het onderzoek (paragraaf 1.1) en de 
doel- en vraagstelling (paragraaf 1.2). Tot slot volgt een leeswijzer voor het 
rapport (paragraaf 1.3).

1.1 Achtergrond

Vanuit de What Works-benadering zijn diverse principes of beginselen 
opgesteld waaraan interventies moeten voldoen willen ze effectief kunnen 
zijn. De punten die in de beleidsprogramma’s ‘Jeugd terecht’ (Ministerie 
van Justitie, 2002) en de opvolger daarvan ‘Jeugdcriminaliteit: De uitvoe-
ring maakt het verschil’ (Ministerie van Justitie, 2008) zijn opgesteld om 
de recidive van jeugdige daders te reduceren. Ze zijn afgeleid uit de What 
Works-beginselen. Een centraal punt in de What Works-benadering is dat 
bij interventies overeenstemming moet zijn tussen ‘enerzijds de hoogte 
van de recidivekans en de omstandigheden en persoonskenmerken die 

1 Inleiding
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recidive bevorderen en anderzijds de intensiteit en de vorm van de bege-
leiding’ (Andrews & Bonta, 1994; zie ook Vogelvang, 2007, p. 37).

Voor een effectieve werking van interventies is het relevant (voorafgaand) 
te weten wat de achterliggende psychosociale problemen van een jongere 
zijn, welke factoren aanwezig zijn die het probleemgedrag van de jongere 
in stand houden en hoe hoog het recidiverisico van de jongere is. Het gaat 
hier om de zogenoemde behoefte- en risicobeginselen uit de What Works-
benadering (Andrews & Bonta, 1994; zie ook Gendreau, Goggin & Little, 
1996).1 Volgens deze principes dienen daderprogramma’s aan te sluiten 
bij de achterliggende problemen van jeugdige daders die het delinquente 
gedrag in stand houden of bevorderen, en het aanpakken van aanwezige 
risico- en beschermende factoren zodanig dat de kans op recidive wordt 
verkleind.

Uit de literatuur blijkt dat psychische en gedragsproblemen bij jongeren 
die met politie en/of justitie te maken krijgen, vaker voorkomen dan bij 
jongeren in een algemene populatie (Verhulst, 2006; Vermeiren & Dore-
leijers, 2006). In de algemene populatie is bij 6% van de jongeren sprake 
van (externaliserende) gedragsstoornissen (Verhulst, 2006), bij jongeren 
met politiecontacten is dit 30% (Scholte, 1989) en volgens sommige studies 
is onder jongeren in een justitiële jeugdinrichting bij 80-90% van de jonge-
ren sprake van gediagnosticeerde externaliserende gedragsproblemen 
(Vreugdenhil, 2003). Er is een duidelijk verband tussen de psychische en 
gedragsproblemen en de ernst van het delinquente gedrag. Naarmate 
jongeren verder in het justitiële systeem zijn gekomen, blijkt ook sprake te 
zijn van meer ernstige psychosociale problemen (Vermeiren & Doreleijers, 
2006).
De 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 problemen die samenhangen met ontwik-
kelingsachterstand, een neurobiologische stoornis of een psychiatrische 
stoornis. Om recidive te kunnen reduceren is het van belang dat inter-
venties zich richten op factoren die direct gerelateerd zijn aan delinquent 
gedrag en recidive kunnen helpen voorkomen, zogenoemde criminogene 
factoren. Van belang zijn dan vooral de factoren die manipuleerbaar zijn, 

1 De principes of beginselen zijn onder te verdelen in beginselen die betrekking hebben op diagnostiek 
en beginselen die betrekking hebben op uitvoering van een daderprogramma (Andrews & Bonta, 1994). 
Er zijn beginselen geformuleerd die betrekking hebben op de diagnostiek zoals het risico- en behoefte-
beginsel. Met het risicobeginsel is vastgelegd wie er in aanmerking komt voor een interventie. Daarbij 
wordt een inschatting gemaakt van de recidivekans (hoe groot is de kans dat iemand opnieuw een 
delict pleegt; gebaseerd op de aanwezige criminogene risicofactoren) en schadekans (de kans dat een 
jongere schade toebrengt aan slachtoffers, zichzelf, of het strafrechtelijke traject in gevaar brengt). Met 
betrekking tot het behoeftebeginsel wordt aangegeven wat het doel van de behandeling moet zijn en op 
welke (criminogene) risico- en beschermende factoren een interventie zich moet richten. Verder zijn er 
ook nog het responsiviteitsbeginsel, het professionaliteitsbeginsel, het integriteitsbeginsel en het eigen-
context-beginsel. Het valt buiten het bestek van deze studie om deze beginselen nader te bespreken 
omdat ze betrekking hebben op de uitvoering van interventies.
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zogenoemde dynamische criminogene factoren, die zich onderscheiden 
van meer statische criminogene factoren.2 In de literatuur wordt verder 
een onderscheid gemaakt tussen risico- en beschermende factoren. Risi-
cofactoren zijn factoren die samenhangen met een grotere kans op delin-
quentie (of recidive), terwijl beschermende factoren juist samenhangen 
met een kleinere kans op delinquentie. In hoofdstuk 2 beschrijven we de 
risico- en beschermende factoren die volgens de literatuur belangrijk zijn 
voor delinquent gedrag en recidive.

Redenerend vanuit de beide What Works-principes is het belangrijk dat 
het totale pakket van aangeboden interventies zich richt op risico- en 
beschermende factoren die aangetroffen worden bij jongeren die met poli-
tie en/of justitie in aanraking komen. Niet alle risico- en beschermende 
factoren die vanuit (een combinatie van) psychologische, sociologische, 
pedagogische en biologische invalshoek ten grondslag kunnen liggen aan 
(ernstig) delinquentgedrag zijn op dit ogenblik bekend. Toch is het belang-
rijk dat stapsgewijs wordt gezocht naar interventies die een antwoord 
bieden op delinquent gedrag en zich richten op die factoren die recidive 
van de jongere reduceren. Een inventarisatie van bij de doelpopulatie 
aanwezige risico- en beschermende factoren is daarin een belangrijke 
stap.

Bij alle jeugdigen die met de politie in aanraking komen op verdenking 
van het plegen van een misdrijf en waartegen een proces-verbaal wordt 
opgemaakt, wordt in principe door de Raad een basisraadsonderzoek 
afgenomen. Het basisraadsonderzoek levert een vroeghulprapport op 
dat als doel heeft om op individueel niveau te adviseren bij de beslis-
singen die worden genomen over het vervolg van de jongeren in de straf-
rechtelijke keten. De Raad voor de Kinderbescherming gaat tijdens het 
basisraads onderzoek na in hoeverre er aanwijzingen zijn voor mogelijke 
psycho sociale problemen. Met een basisraadsonderzoek wordt een eerste 
aanwijzing gekregen dat er iets aan de hand is. Wil men meer speci-
fieke informatie over de persoonlijkheid en leefomstandigheden van de 
jongeren, dan kan op verzoek van de officier van justitie een aanvullend 
rapport worden opgesteld.

2 In de literatuur worden risico- en beschermende factoren onderscheiden in statische (of historische) 
en dynamische factoren (Cottle, Lee & Heilbrun, 2001; DHHS, 2001; Heilbrun, Lee & Cottle, 2005). 
 Statische risicofactoren kenmerken zich doordat ze een vaststaand gegeven zijn en niet te veranderen 
zijn met een interventie. Statische risicofactoren zijn bijvoorbeeld sekse ( jongen), een geschiedenis van 
anti sociaal gedrag (eerdere delicten, politie- of justitiecontact), of het hebben van een tienermoeder. 
Dynamische factoren zijn in potentie veranderbaar. Het gaat dan bijvoorbeeld over sociale vaardigheden, 
leefstijl en huisvesting, opvoedingsstijl of schoolprestaties.
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1.2 Doel- en vraagstelling

Het doel van onderhavig onderzoek is een inventarisatie te bieden van 
aanwijzingen voor mogelijke psychosociale problemen en specifieke 
risico- en beschermende factoren bij jongeren die vanwege een strafbaar 
feit met de politie in aanraking zijn gekomen en een basisraadsonderzoek 
hebben ondergaan dat door de Raad voor de Kinderbescherming is uitge-
voerd. Dit doel is onderverdeeld in drie subdoelen.
Ten eerste wordt nagegaan in welke leefgebieden raadsonderzoekers zorg 
signaleren als aanwijzing voor mogelijke psychosociale problemen. Meer 
concreet betreft het de zorgen van de raadsonderzoekers over mogelijke 
psychische of gedragsproblemen, disfunctioneren in de contexten gezin, 
school en vrije tijd en zorgen over omgevingskenmerken waarin de jonge-
ren wonen. Dit is wat tijdens een basisraadsonderzoek wordt onderzocht 
en zijn neerslag vindt in het vroeghulprapport. De mate van zorg per leef-
gebied3 zoals gesignaleerd door raadsonderzoekers biedt echter weinig 
inzicht in risico- en beschermende factoren voor delinquentie. Om een 
duidelijk beeld te krijgen welke interventies nodig zijn bij de jongeren 
die met de Raad in aanraking komen, is ook inzicht nodig in de aard en 
omvang waarin dergelijke factoren vóórkomen en in de samenhang tussen 
deze factoren.
Ten tweede wordt daarom voor verschillende domeinen (individu, gezin 
en bredere sociale omgeving) onderzocht welke specifieke risico- en 
beschermende factoren aanwezig zijn bij de jongeren die een basisraads-
onderzoek ondergaan. Voor beide doelen is nagegaan welke verschillen er 
zijn tussen diverse groepen van jongeren (naar sekse, herkomst, leeftijds-
groep). Tevens is onderzocht in hoeverre verdachten van verschillende 
typen delicten (geweldsdelicten tegen personen, vermogens- en overige 
delicten) en first offenders en jongeren met eerdere politiecontacten (ook 
recidivisten genoemd) verschillen in de mate van zorg over mogelijke 
psychosociale problemen en in de mate waarin risico- en beschermende 
factoren vóórkomen.
Ten derde wordt op verzoek van de Raad en de DJJ ook onderzoek gedaan 
naar jongeren die een basisraadsonderzoek ondergaan vanwege een over-
treding van de Leerplichtwet.

3 Ingegaan wordt op de leefgebieden gedrag, gevoel, ontwikkeling, middelenmisbruik�gokken, functio-Ingegaan wordt op de leefgebieden gedrag, gevoel, ontwikkeling, middelenmisbruik�gokken, functio-
neren in het gezin, op school en de bredere sociale omgeving en op omgevingskenmerken. Zie verder 
hoofdstuk 3.
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Vraagstelling en onderzoeksvragen
De drie doelen zijn uitgesplitst in de volgende drie onderzoeksvragen en 
deelvragen:
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?
a In welke mate zijn er zorgen op leefgebieden die betrekking hebben 

op psychische of gedragsproblemen, functioneren in gezin, school of 
vrije tijd en omgevingskenmerken?

b Welke verschillen zijn er tussen jongens en meisjes, leeftijd- en her-
komstgroepen?

c Welke verschillen zijn er tussen verdachten van verschillende typen 
delicten?

d Welke verschillen zijn er tussen first offenders en jongeren met eer-
dere politiecontacten?

e In hoeverre is er sprake van een cumulatie van (zeer) veel zorgen 
over verschillende leefgebieden?

f In hoeverre zijn in leefgebieden gesignaleerde zorgen aan elkaar 
gerelateerd?

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?
a In welke mate komen risico- en beschermende factoren voor bij jon-

geren die een basisraadsonderzoek ondergaan?
b Welke verschillen zijn er tussen jongens en meisjes, en verschillende 

leeftijd- en herkomstgroepen in de mate waarin risico- en bescher-
mende factoren voorkomen?

c Wat zijn de belangrijke risico- en beschermende factoren voor ver-
dachten van gewelds-, vermogens- en overige delicten?

d Wat zijn de belangrijke risico- en beschermende factoren bij jonge-
ren die eerder met de politie in aanraking zijn geweest?

e Welke verschillen zijn er binnen subgroepen in belangrijke risico- en 
beschermende factoren voor jongeren die eerder met de politie in 
aanraking zijn geweest?

f In welke mate is sprake van een cumulatie van risico’s en het ontbre-
ken van bescherming voor de verschillende domeinen?

g Welke verschillen zijn er tussen subgroepen in cumulatie van risico’s 
en bescherming?

h Welke cumulatiescores van risico- en beschermende factoren han-
gen samen?

i Wat zijn de belangrijke domeinen van cumulatiescores voor jongeren 
die eerder met de politie in aanraking zijn geweest?
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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?
a In welke mate worden bij spijbelaars zorgen gesignaleerd over leef-

gebieden die betrekking hebben op mogelijke psychosociale proble-
men?

b Welke verschillen zijn er tussen subgroepen in de mate van zorg?
c In welke mate komen specifieke risico- en beschermende factoren bij 

spijbelaars voor?
d Welke verschillen zijn er tussen subgroepen in risico- en bescher-

mende factoren?
e Waarin verschillen jongeren die via de leerplichtambtenaar een 

basisraadsonderzoek ondergaan van jongeren die een basisraads-
onderzoek ondergaan omdat ze door de politie worden verdacht?

Om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden wordt gebruikge-
maakt van informatie ingewonnen met de BARO-vragenlijst en met 
een jongerenvragenlijst. Voor een gestandaardiseerde afname van het 
basisraadsonderzoek is een semi-gestructureerde vragenlijst ontwikkeld, 
de BARO (Doreleijers, Bijl, Van der Veldt & Van Loosbroek, 1999; Dore-
leijers & Spaander, 2001; Raad voor de Kinderbescherming, 2003). Met de 
BARO-vragenlijst wordt voor diverse leefgebieden nagegaan in hoeverre 
er sprake is van aanwijzingen voor mogelijke psychosociale problemen 
bij de jongeren. De gegevens uit de BARO-vragenlijst bieden input voor 
een advies over het vervolgtraject van de jeugdige verdachte, het zoge-
noemde vroeghulprapport. De BARO-vragenlijst is in de jaren negentig 
tegen de achtergrond van de toen geldende insteek voor justitieel ingrij-
pen ontwikkeld als een ‘zorgindicator’. De BARO-vragenlijst is er niet op 
gericht specifieke risico- en beschermende factoren van een populatie 
van jeugdige verdachten systematisch in kaart te brengen. Met de nodige 
aanpassing biedt de BARO-vragenlijst hiertoe wel mogelijkheden. Het 
WODC heeft ten behoeve van dit onderzoek een scoreformulier ontwik-
keld waarmee informatie over criminogene en beschermende factoren4 
is verzameld. Tevens is in dit onderzoek aan de jongeren een vragenlijst 
voorgelegd. In hoofdstuk 3 wordt nader ingegaan op de methode van 
onderzoek.

Het cross-sectionele karakter van dit onderzoek impliceert dat de resul-
taten betrekking hebben op de mate waarin aanwijzingen voor mogelijke 
psychosociale problemen en risico- en beschermende factoren voorko-
men bij deze specifieke onderzoeksgroep zoals deze worden gesignaleerd 
door raadsonderzoekers naar aanleiding van een basisraadsonderzoek. 
De factoren die we bestuderen zijn ontleend aan de ontwikkelings- en 

4 In het empirische deel van deze studie hebben we het over componenten in plaats van factoren.
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levensloopcriminologische literatuur naar de voorspellers van (ernstig) 
delinquent gedrag. We onderzoeken de samenhang op één moment in de 
tijd en kunnen geen uitspraken doen over de mate waarin diverse factoren 
causaal van invloed zijn op delinquent gedrag omdat hiervoor een longi-
tudinaal design vereist is. Met andere woorden, dit onderzoek gaat niet 
over oorzaken van het (persistente) delinquente gedrag van de jongeren. 
Daarvoor is (experimenteel) longitudinaal onderzoek nodig. Het empiri-
sche onderzoek geeft geen antwoord op welke risico- en beschermende 
factoren de recidive van jeugdigen in deze studie beïnvloedt.

1.3 Leeswijzer

Het rapport is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 wordt het theoretische 
kader toegelicht. Daarin worden ook bevindingen uit de literatuur naar 
risico- en beschermende factoren bij subgroepen beschreven. In hoofd-
stuk 3 wordt de methode van onderzoek beschreven. Eerst wordt ingegaan 
op de onderzoeksgroep en vervolgens op de dataverzameling. De hoofd-
stukken 4 tot en met 6 zijn de empirische hoofdstukken. Per hoofdstuk 
komt een onderzoeksvraag aan de orde. In hoofdstuk 4 wordt ingegaan 
op de mate waarin raadsonderzoekers zorgen signaleren ten aanzien van 
psychische of gedragsproblemen, disfunctioneren in het gezin, de vrije 
tijd en op school, en wonen in een risicovolle omgeving. In hoofdstuk 5 
wordt nader ingegaan op risico- en beschermende factoren bij de jeug-
dige verdachten. In deze eerste twee hoofdstukken worden jongeren die 
vanwege een overtreding van de Leerplichtwet een basisraadsonderzoek 
ondergaan niet meegenomen. In hoofdstuk 6 gaan we specifiek in op deze 
groep spijbelaars en vergelijken hen met de andere jongeren die een basis-
raadsonderzoek ondergaan vanwege verdenking van een misdrijf. In alle 
drie de empirische hoofdstukken wordt nagegaan in hoeverre er tussen 
subgroepen (sekse, leeftijd, herkomstgroep) overeenkomsten en verschil-
len bestaan in de mate van gesignaleerde zorg of risico- en beschermende 
factoren. In de hoofdstukken 4 en 5 onderzoeken we tevens verschillen 
tussen verdachten van gewelds-, vermogens- en overige delicten en tus-
sen first offenders en jongeren die eerder met de politie in aanraking 
zijn gekomen. Aan het eind van ieder hoofdstuk worden de betreffende 
onderzoeksvragen beantwoord. In hoofdstuk 7 volgt een discussie over de 
bevindingen en wordt ingegaan op de betekenis van de resultaten voor het 
aanbod van interventies.





In dit onderzoek wordt uitgegaan van een ontwikkelings- en levens-
loopcriminologisch perspectief (OLC) op delinquentie (zie bijvoor-
beeld Farrington, 2005b; Loeber, Slot & Sergeant, 2001a; Loeber, Slot & 
Stouthamer-Loeber, 2006; Loeber, Van der Laan & Hoeve, 2008; Rutter, 
Giller & Hagell, 1998). In dit hoofdstuk wordt het theoretische kader van 
het onderzoek toegelicht (paragraaf 2.1). Gebaseerd op recente weten-
schappelijke overzichtstudies worden risico- en beschermende factoren 
beschreven (DHHS, 2001; Farrington, 2005a; Van der Heiden-Attema & 
Bol, 2000; Van der Laan & Blom, 2006; Loeber et al., 2001a; Loeber et al., 
2006). Risicofactoren zijn factoren die de kans op delinquentie vergroten, 
terwijl beschermende factoren juist samenhangen met een kleinere kans 
op delinquentie. Interventies die als doel hebben delinquent gedrag te 
reduceren, moeten zich richten op dynamische risico- en beschermende 
factoren (Andrews & Bonta, 1994; Andrews, Bonta & Wormith, 2006; Bonta, 
2002; Lipsey & Derzon, 1998). Een voor interventies relevante vraag is, of 
sommige criminogene factoren een grotere impact hebben op delinquentie 
of recidive dan andere (paragraaf 2.2). Ook blijkt dat risico’s zelden of nooit 
geïsoleerd voorkomen (Rutter, 2000), maar dat risico’s zich vaak ‘opstape-
len’ (cumuleren). Op deze punten wordt in paragraaf 2.3 ingegaan. Tot slot 
wordt in paragraaf 2.4 nagegaan in hoeverre risico- en beschermende fac-
toren verschillen naar sekse, herkomst en ontwikkelingsfase.5

2.1 Het ecologisch ontwikkelingsmodel

Studies vanuit het OLC-perspectief hebben in de afgelopen decennia 
veel informatie opgeleverd over welke factoren gerelateerd zijn aan 
het plegen van delicten (zie voor overzichten DHHS, 2001; Farrington, 
2003; Farrington, 2005a; Farrington & Welsh, 2007; Loeber, Farrington, 
Stouthamer-Loeber & Van Kammen, 1998b; Loeber, Slot & Sergeant, 2001b; 
Rutter et al., 1998). Factoren die alleen (statistisch) samenhangen met 
delinquent gedrag worden onderscheiden van factoren die in de tijd voor-
spellend zijn voor, of van invloed zijn op delinquent gedrag (DeMatteo & 
Marczyk, 2005; Farrington & Welsh, 2007).6 Voor interventies is het relevant 

5 In het strafrecht zijn duidelijke leeftijdsgrenzen, maar in de ontwikkelingspsychologische en -criminologi-In het strafrecht zijn duidelijke leeftijdsgrenzen, maar in de ontwikkelingspsychologische en -criminologi-
sche literatuur wordt gesproken over ontwikkelings- of levensloopfasen. Zo is er sprake van de kindertijd, 
de adolescentie- en volwassenheid. Daarbinnen zijn weer onderverdelingen. De adolescentieperiode is 
onder te verdelen in de vroege adolescentie (10-15 jaar), de middenadolescentie (15-18 jaar) en de late 
adolescentie (19-22 jaar). Het jeugdstrafrecht heeft dus vooral betrekking op jongeren in de vroege en 
late adolescentieperiode.

6 In de literatuur worden risicofactoren ook gezien als factoren die de kans op later delinquent gedrag 
voorspellen. Daarbij is niet gezegd dat risicofactoren oorzaken zijn van delinquent gedrag. Er zijn drie cri-
teria om te kunnen spreken over een oorzakelijke factor. De risicofactor: a) is gerelateerd aan delinquen-
tie; b) gaat vooraf aan delinquentie; en c) voorspelt delinquentie nadat onafhankelijk is gecontroleerd 
voor andere factoren. Dit laatste impliceert dat causale risicofactoren in strikte zin alleen ontdekt kunnen 
worden in een experimenteel longitudinaal onderzoek waarin individuen willekeurig worden toegewezen 
aan verschillende niveaus van de risicofactor. Een tweede (maar niet gelijkwaardige) optie om na te gaan 
of sprake is van een causale risicofactor is gebruikmaken van een longitudinaal onderzoek waarin in de 
analyses rekening wordt gehouden met andere relevante risicofactoren (Farrington & Welsh, 2007).

2 Theoretisch perspectief
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te focussen op factoren die in de tijd voorspellend zijn voor, of van invloed 
zijn op delinquentie. Grootschalige, voornamelijk internationale, longitu-
dinale studies hebben inzichten opgeleverd over de voorspellende waarde 
van factoren uit verschillende domeinen van het dagelijkse leven voor 
delinquent gedrag in de adolescentieperiode.

Risicofactoren waaraan iemand wordt blootgesteld, manifesteren zich in 
de loop van iemands leven en zijn afhankelijk van de ontwikkelingsfase 
waarin iemand zich bevindt (Van der Laan & Blom, 2006; Loeber et al., 
2006; Loeber et al., 2008; Sampson & Laub, 1992). Een theoretisch model 
dat rekening houdt met risico- en beschermende factoren op meerdere 
domeinen en verschillen in blootstelling aan dergelijke factoren is het 
ecologische model van Bronfenbrenner (1979) en de toepassing daarvan 
door Loeber, Slot en Stouthamer-Loeber (2006) op de ontwikkeling van 
antisociaal gedrag, waaronder delinquentie. In dit ecologische ontwik-
kelingsmodel wordt verondersteld dat iemands functioneren en gedrag in 
de levensloop bepaald worden door factoren in verschillende domeinen 
waar een individu in het dagelijkse leven mee te maken krijgt. Het gaat 
om factoren in de domeinen individu, gezin, leeftijdgenoten, school en 
buurt. Deze laatste drie domeinen worden ook wel samengenomen tot het 
domein bredere sociale context (DHHS, 2001; Farrington, 2005).
In het ecologische ontwikkelingsmodel wordt verder aangenomen dat 
ernstig delinquent gedrag niet het gevolg is van een unieke risicofactor of 
van enkel een domein met risicoscores. Factoren in verschillende domei-
nen spelen op elkaar in en kunnen elkaar versterken (Dekoviç, 1999; 
Van der Laan & Blom, 2006; Luthar & Cicchetti, 2000; Luthar, Cicchetti & 
Becker, 2000; Pollard, Hawkins & Arthur, 1999; Rutter et al., 1998). Ernstig 
probleemgedrag resulteert uit een opeenstapeling van risico’s en het 
ontbreken van bescherming in meerdere domeinen van het dagelijkse 
leven van functioneren van een jongere (zie bijvoorbeeld Farrington, 
2005a; Loeber et al., 2006; Samerhoff & Fiese, 2000). In figuur 1 wordt 
een schematische weergave gegeven van het ecologische model op een 
moment in de tijd.

2.1.1 Risicofactoren

Over risicofactoren voor (ernstig) delinquent gedrag die zich voor het 
twintigste levensjaar manifesteren is vrij veel bekend (DHHS, 2001; 
Farrington, 2003; Farrington, 2005a; Farrington & Welsh, 2007; Van der 
Heiden-Attema et al., 2000; Van der Laan & Blom, 2006; Loeber et al., 
1998b; Loeber et al., 2001b; Rutter et al., 1998). Risicofactoren in het indi-
viduele domein zijn onder meer een lage intelligentie, een moeilijk tem-
perament (impulsief gedrag, risico’s willen nemen, weinig zelfcontrole) en 
antisociaal gedrag in de kindertijd (inclusief pesten en liegen). Recent zijn 
ook biologische factoren als risicofactoren voor delinquent gedrag meer
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Figuur 1 Ecologisch model
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Bron: Loeber, Slot & Stouthamer-Loeber (2006) [gebaseerd op Bronfenbrenner, 1979]

onder de aandacht gekomen, hoewel het meeste onderzoek op dit terrein 
nog wel betrekking heeft op bivariate samenhang (zie voor een overzicht 
De Kogel, 2008). Biologische risicofactoren die zijn gerelateerd aan antiso-
ciaal gedrag zijn bijvoorbeeld een lage activiteit van het autonome zenuw-
stelsel – blijkend uit een lage hartslag en lage huidweerstand (De Kogel, 
2008; Raine et al., 2005) en een verlaagde activiteit van het hormonale 
stresssysteem – blijkend uit een laag cortisolniveau in reactie op stressfac-
toren zoals frustratie en provocatie.7

Familierisicofactoren hebben betrekking op structurele gezinskenmerken, 
opvoedingsstijlen en relationele kenmerken tussen ouders en kinderen 
en antisociaal gedrag van gezinsleden. Bij structurele gezinskenmerken 
gaat het bijvoorbeeld om een lage sociaal-economische situatie – blijkend 
uit een laag familie-inkomen – en wonen in een groot gezin. Ook  deviant 
gedrag van ouders en broertjes en zusjes in de vorm van verslaving of 
delinquent gedrag is een risicofactor voor individueel delinquent gedrag 
van een jongere. Andere dynamische risicofactoren in het gezin zijn een 
constellatie van gebrekkige opvoedingsstijlen blijkend uit inconsistente 
disciplinering, harde disciplinering en kindermishandeling (zie voor een 
overzicht Hoeve et al., 2008). Verder zijn een slechte relatie met ouders, 
bijvoorbeeld ouders die hun kind negeren of weinig betrokken zijn bij 
het gedrag van hun kind en stress tussen ouders onderling, blijkend uit 
conflicten tussen ouders of gebroken gezinnen, risicofactoren voor delin-
quentie.
Daarnaast zijn er risicofactoren in de bredere sociale omgeving zoals 
de school, de vriendengroep of de buurt. Risicofactoren gerelateerd aan 

7 Bij daderpopulaties blijken dergelijke biologische risicofactoren veel voor te komen (zie De Kogel, 
2008 voor een overzicht). In populatieonderzoek onder Nederlandse jongeren blijkt de voorspellende 
waarde van biologische factoren (lage cortisolwaarden en hartslag en baroreflex) voor externaliserend 
probleem gedrag echter zwak (Sondeeijker, 2006).
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de school zijn onder meer een slechte relatie met leerkrachten, slechte 
schoolprestaties,8 inconsistente regels en een hoog criminaliteitsniveau 
op school. Risicofactoren die betrekking hebben op vrienden zijn onder 
meer omgaan met delinquente vrienden, verwerping door leeftijdgenoten 
en lage populariteit. Uit voornamelijk Amerikaans onderzoek blijkt dat het 
wonen in een criminele buurt en gebrekkige onderlinge sociale verbon-
denheid in de buurt waar iemand woont belangrijke risicofactoren zijn 
voor individuele delinquentie.
De genoemde risicofactoren voor delinquent gedrag in de adolescentie 
worden ook in Nederlandse studies bevestigd (Dekoviç, 1999; Dekoviç, 
Janssens & Van As, 2001; Van der Heiden-Attema et al., 2000; Van der Laan 
& Blom, 2006; Loeber et al., 2001a; Loeber et al., 2007), met uitzondering 
van de buurt, die volgens Nederlandse studies geen uniek risico is voor 
de ontwikkeling van delinquent gedrag van individuen (Rovers, 1997; 
Weijters, 2008; zie ook Pauwels (2007) voor de Belgische context).

2.1.2 Beschermende factoren

Er is meer onduidelijkheid over beschermende factoren in de ontwikkeling 
en het reduceren van delinquentie. Ten eerste is er geen eenduidigheid 
over de gebruikte terminologie. In de Engelstalige context spreken som-
mige onderzoekers over ‘protective’ (Arthur, Hawkins, Pollard, Catalano & 
Baglioni jr, 2002; Garmezy, Masten & Tellegen, 1984; Rutter, 1987; Rutter, 
2003), ‘promotive’ (Samerhoff & Fiese, 2000; Stouthamer-Loeber, Loeber, 
Wei, Farrington & Wikstrom, 2002) of ‘compensatory’ factoren (Fergusson, 
Vitaro, Wanner & Brendgen, 2007; Garmezy et al., 1984). Deze begripson-
duidelijkheid heeft onder andere te maken met onduidelijkheden over wat 
deze factoren zijn, welke het zijn en hoe ze werken in relatie tot delinquent 
gedrag.

Volgens sommige onderzoekers zijn beschermende factoren ‘andere’ 
factoren dan risicofactoren (Arthur et al., 2002; Rutter, 1987; Rutter, 2003). 
Dergelijke factoren hebben enkel een beschermende functie. Deze onder-
zoekers spreken over ‘protective’ factoren. Zo zien Arthur et al. (2002) in 
het individuele domein sociaal vaardig gedrag, verlegenheid (introver-
sie) en het kunnen oriënteren op taken als unieke protectieve factoren. 
De gelegenheid voor deelname aan prosociale activiteiten in de familie 
(sportclub, theater) of op school en vrienden in religieuze setting zijn 
protectieve factoren in iemands sociale omgeving.

8 Farrington (2007) schaart slechte schoolprestaties en zwakke relatie met school onder individuele risi-Farrington (2007) schaart slechte schoolprestaties en zwakke relatie met school onder individuele risi-
cofactoren omdat ze betrekking hebben op het individu. In andere studies zoals de DHHS (2001) worden 
deze factoren gerekend tot het domein van de school omdat ze daar tot uiting komen. In dit onderzoek 
sluiten we aan bij deze laatste variant.
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Andere onderzoekers (Farrington, 2005a; Farrington & Welsh, 2007; 
Van der Laan & Blom, 2006; Van der Laan, Veenstra, Bogaerts, Ormel & 
Verhulst, aankomend; Loeber et al., 2008; Stouthamer-Loeber et al., 1993; 
Stouthamer-Loeber et al., 2002; Stouthamer-Loeber, Loeber, Stallings & 
Lacourse, 2008) vinden dat sommige risico- en beschermende factoren 
tegengestelde polen kunnen zijn van eenzelfde dimensie. Een voorbeeld 
is de factor binding met (niet-deviante) ouders of met leerkrachten. De 
beschermende pool is een sterke binding en de risicopool is een zwakke 
binding. Om begripsverwarring te voorkomen met ‘protectieve’ factoren, 
spreken deze onderzoekers over ‘promotive’ factoren (Samerhoff & Fiese, 
2000; Stouthamer-Loeber et al., 2002). Deze onderzoekers sluiten de idee 
van unieke ‘promotive’ factoren die alleen een dempend effect hebben op 
delinquentie echter niet uit.

In de literatuur worden de volgende beschermende factoren voor delin-
quentie gevonden die betrekking hebben op het individuele domein: 
sociaal vaardig gedrag, verlegenheid, het kunnen oriënteren op taken en 
een normaal of hoog IQ. In het domein van het gezin blijken een adequate 
opvoedingsstijl (bijvoorbeeld toezicht of supervisie over vrijetijdsbe-
steding van de jongere en zijn of haar vrienden), een sterke (affectieve) 
binding met conventionele gezinsleden en niet-conflictueuze gezinnen 
beschermende factoren. Beschermende factoren in het domein van de 
school zijn goed presteren en een sterke (affectieve) binding met school. 
Tot slot lijken in de bredere sociale omgeving prosociale vrijetijds-
activiteiten ook een beschermend effect te hebben op het vertonen van 
delinquent gedrag.

Uit studies naar veerkracht van kinderen en jongeren (‘resilience’) blijkt 
dat beschermende factoren (ernstig) probleemgedrag op verschillende 
wijze kunnen dempen of tegengaan. Twee belangrijke modellen zijn 
het ‘protectieve’ factormodel en het ‘compenserende’ (of ‘promotive’) 
factormodel (Garmezy et al., 1984; Rutter, 1987; Rutter, 2003). In figuur 2 
worden beide modellen weergegeven. Empirisch onderzoek wijst erop dat 
deze modellen ook van toepassing zijn op de ontwikkeling van ernstig 
of persistent delinquent gedrag (Fergusson et al., 2007; Kerr, Tremblay, 
Pagani & Vitaro, 1997; Van der Laan & Blom, 2006; Van der Laan et al., 
aankomend; Stouthamer-Loeber et al., 2002; Zimmerman & Bingenhei-
mer, 2002).

Volgens het protectieve factormodel (Garmezy et al., 1984; Luthar et al., 
2000) kan de relatie tussen een risicofactor en probleemgedrag, zoals 
delinquentie, door de aanwezigheid van een protectieve factor worden 
gedempt of zelfs teniet worden gedaan (figuur 2). Het effect van de protec-
tieve factor op probleemgedrag verloopt via het dempen van het effect 
van de risicofactor en is dus indirect. Dit model wordt daarom ook wel 
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het risico-buffering model genoemd (Luthar et al., 2000; Samerhoff & 
Fiese, 2000). Protectieve factoren verklaren waarom iemand die wordt 
blootgesteld aan risicofactoren uiteindelijk minder of geen probleem-
gedrag vertoont. Ze heffen het effect van een risicofactor op waardoor 
probleemgedrag niet optreedt of minder ernstige vormen aanneemt. Zo 
blijken een hoog IQ of sociaal vaardig gedrag een dempende werking te 
hebben voor de ontwikkeling van ernstige externaliserende gedragspro-
blemen bij kinderen in lage sociaal-economische situaties (Rutter, 1987; 
Samerhoff, Bartko, Baldwin, Baldwin & Seifer, 1998; Samerhoff & Fiese, 
2000).

Volgens het ‘compenserende’ of ‘promotive’ factor-model (Farrington, 
Loeber, Jolliffe & Pardini, 2008; Garmezy et al., 1984; Luthar et al., 2000a; 
Samerhoff & Fiese, 2000) zijn er bipolaire factoren waarbij de risico- en 
‘promotive’ component beide een direct effect hebben op de ontwik-
keling van probleemgedrag (figuur 2). De risicocomponent versterkt 
en de ‘promotive’ component dempt de kans op probleemgedrag. Deze 
factoren kunnen het voorkomen van delinquent gedrag dempen zonder 
dat ze effect uitoefenen op een specifieke risicofactor: er is sprake van 
een compenserend effect (Fergusson et al., 2007). Met andere woorden, 
deze factoren dempen de ontwikkeling van (ernstig of persistent) delin-
quent gedrag, ongeacht of er risicofactoren aanwezig zijn (Fergusson et 
al., 2007). Daarnaast hebben ‘promotive’ factoren ook een versterkend 
effect op prosociaal gedrag (Van der Laan & Blom, 2006; Van der Laan et 
al., aankomend; Luthar et al., 2000a).

In de wetenschappelijke literatuur is nog geen eenduidigheid over de 
vraag of beschermende factoren nu andere factoren zijn die de kans op 
delinquentie dempen door het effect van een risicofactor af te zwakken 
(‘protectieve’ factoren), of ook tegenpolen kunnen zijn van een risicofac-
tor en direct van invloed kunnen zijn op een afname van delinquentie 
(‘promotive’ factoren). Empirisch onderzoek laat zien dat bescher-
mende factoren zowel unieke factoren als tegenpolen van risicofactoren 
kunnen zijn en dat ze zowel direct als via een risicofactor van invloed 
kunnen zijn op gedrag. In deze studie gaan we ervan uit dat er zowel 
‘protectieve’ factoren als ‘promotive’ factoren zijn. Om begripsverwar-
ring te voorkomen spreken we in het navolgende over beschermende 
factoren.

2.2 Sterkte van risicofactoren voor delinquentie en recidive

Niet alle risicofactoren zijn in dezelfde mate voorspellend voor delin-
quentie of persistent delinquent gedrag. De voorspellende waarde van 
sommige factoren is groter dan die van andere (Cottle et al., 2001; 
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Figuur 2 Protectieve factor-model en compenserende of 
‘promotive’ factor-model
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Hanson & Bussiere, 1998; Lipsey, 1992; Loeber & Dishion, 1983). Met 
andere woorden, er is een rangordening in de sterkte van voorspellers van 
(ernstige) delinquentie.

Voor interventies is inzicht in de sterkte van voorspellers voor delinquen-
tie en recidive relevant omdat daarmee duidelijk wordt welke factoren 
belangrijk zijn. Onderzoek naar de rangordening van voorspellers van 
delinquentie en recidive heeft zich vooral gericht op risicofactoren en 
niet op beschermende factoren. Daarbij hebben de meeste studies hoofd-
zakelijk betrekking op een beperkt aantal risicofactoren en wordt er 
weinig rekening gehouden met de effecten van factoren uit meerdere 
domeinen tegelijk. Daarnaast kunnen de bevindingen niet altijd gegene-
raliseerd worden naar andere doelgroepen. Kortom, op basis van afzon-
derlijke empirische studies is het lastig om een rangordening te maken 
van de sterkte van de voorspellende waarde van risicofactoren.

Om toch de rangordening van risicofactoren in meerdere domeinen te 
onderzoeken, is gebruikgemaakt van meta-analyses. Het voordeel van een 
meta-analyse is dat bevindingen uit meerdere empirische studies worden 
samengenomen en voor iedere risicofactor de sterkte van de relatie met 
delinquentie wordt bepaald, rekening houdend met andere risicofacto-
ren. Hierdoor wordt informatie verkregen over de sterkte van voorspellers 
die beter generaliseerbaar is naar andere doelgroepen. Het nadeel van 
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 meta-analyses is dat deze zich beperken tot gepubliceerde wetenschap-
pelijke studies. Dit zijn meestal studies waaruit effecten zijn gebleken. 
Onderzoek waarin geen effecten zijn gevonden worden niet gepubliceerd 
en blijven daarom in de lade liggen (het zogenoemde ‘file-drawer’-
probleem).  Hierdoor ontstaat een overschatting van de effecten van de 
voorspellers van delinquentie en recidive. Verder is het uitvoeren van een 
meta-analyse een tijdrovende en lastige bezigheid omdat de bevindin-
gen uit meerdere studies waarin verschillende meetinstrumenten zijn 
gebruikt met elkaar in overeenstemming worden gebracht. Hierdoor zijn 
de resultaten van de effecten van risicofactoren voor delinquentie of reci-
dive een benadering. Ondanks deze beperkingen bieden meta-analyses op 
dit moment de beste inzichten voor een rangordening.

2.2.1 Risicofactoren in de kindertijd/vroege adolescentie als voorspellers 
van delinquentie in de adolescentieperiode

Uit een van de eerste overzichtstudies naar de voorspellende waarde van 
factoren voor (ernstige) delinquentie in de tienertijd (Loeber & Dishion, 
1983) blijken, in volgorde van sterkte van het effect, de volgende facto-
ren in de kindertijd sterke voorspellers: een constellatie van gebrekkige 
opvoedingsstijlen, probleemgedrag in de kindertijd, antisociaal gedrag 
(stelen, liegen, spijbelen), delinquent of antisociaal gedrag van familie-
leden, slechte schoolprestaties, enkelvoudige gebrekkige opvoedings-
stijlen, scheiding van ouders en lage socio-economische status.

Lipsey en Derzon (1998) onderzochten in een meta-analyse de belangrijke 
risicofactoren in de kindertijd (6-11-jaar) en de vroege adolescentieperiode 
(tot 14 jaar) voor gewelddadig of ernstige delinquent gedrag in de midden- 
en late adolescentieperiode (15-24 jaar). Zij baseren hun meta-analyse 
op 34 onafhankelijke empirische longitudinale studies. De sterkste voor-
spellers blijken middelgrote effecten te hebben en van het merendeel van 
de risicofactoren is de voorspellende waarde voor ernstige delinquentie 
klein tot zeer klein. In de literatuur worden deze effecten tegenwoordig 
vaak met de maat Cohen’s d onderzocht. Men spreekt over grote effecten 
(Cohen’s d>0,5), middelgrote effecten (Cohen’s d>0,25) en kleine effecten 
(Cohen’s d<0,25). Grote effecten van voorspellers op delinquent gedrag 
zijn er niet, maar er zijn wel factoren met middelgrote of kleine effecten. 
Dit betekent onder meer dat er niet een specifieke factor is aan te duiden 
die delinquentie voorspelt.

Uit de meta-analyse van Lipsey en Derzon blijkt verder dat de rangorde 
van voorspellers van delinquentie in de midden- of late adolescentie-
periode anders is dan in de kindertijd of in de vroege adolescentieperiode. 
Belangrijke voorspellers in de kindertijd voor delinquentie in de adoles-
centieperiode zijn het plegen van delicten en middelengebruik. Vooral het 
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plegen van delicten in de kindertijd is bekend als een robuuste voorspel-
ler voor delinquentie in de adolescentieperiode (Farrington, 2003). In de 
literatuur wordt in dit kader ook wel een onderscheid gemaakt tussen 
‘vroege’ en ‘late’ starters (Moffitt, 1993; Patterson, Capaldi & Bank, 1991). 
Verder blijkt uit de analyse van Lipsey en Derzon dat sekse (jongen), een 
lage sociaal-economische situatie van het gezin en ouders die  antisociaal 
gedrag vertonen voorspellers zijn met middelgrote effecten. Agressief 
gedrag en herkomst blijken risicofactoren in de kindertijd met zwakke 
effecten op delinquentie in de tienerperiode. Sterke voorspellers aan het 
begin van de adolescentieperiode voor delinquentie in de midden- of late 
adolescentieperiode zijn een gebrek aan sociale bindingen, omgang met 
antisociale vrienden en het plegen van delicten. Deze voorspellers hebben 
middelgrote effecten.
Andere voorspellers aan het begin van de adolescentieperiode met 
kleine effecten zijn agressief gedrag, slechte schoolprestaties, psychische 
problemen, een zwakke ouder-kind-relatie, sekse (man) en fysiek geweld-
dadig (niet-delinquent) gedrag. Verder blijken volgens de meta-analyse 
van Lipsey en Derzon antisociaal gedrag van ouders, delicten gepleegd 
tegen personen, overig probleemgedrag en een laag IQ (alle gemeten aan 
het begin van de adolescentieperiode) zeer kleine effecten te hebben op 
delinquentie in de midden- en late adolescentieperiode. De voorspel-
lende waarde van een gebroken gezin (echtscheiding of een alleenstaande 
ouder) en een lage sociaal-economische status van het gezin in de vroege 
adolescentieperiode op latere delinquentie zijn, rekening houdend met 
andere factoren tegelijk, nihil.

2.2.2 Risicofactoren in de adolescentie als voorspellers van recidive in de 
adolescentie

Dat risicofactoren voorspellend zijn voor delinquentie hoeft niet te bete-
kenen dat ze ook recidive voorspellen. Bij recidive gaat het immers om 
herhaald delinquent gedrag en niet alle factoren blijken ook voorspellend 
voor herhaald delinquent gedrag. Voor interventies is het dan ook relevant 
te weten welke factoren voorspellers zijn van recidive en welke factoren 
daarbij de sterkste voorspellers zijn. Daarbij zijn met name dynamische 
factoren interessant omdat deze door middel van een interventie kun-
nen worden beïnvloed. Om hierop zicht te krijgen zijn ook meta-analyses 
bestudeerd waarin specifiek de effecten van risicofactoren in meer-
dere domeinen tegelijk op recidive zijn onderzocht (Cottle et al., 2001; 
Gendreau, Goggin & Little, 1996; Hanson et al., 1998; Heilbrun et al., 2005; 
Loeber et al., 1983).

Gendreau et al. (1996) vinden in hun meta-analyse naar risicofactoren 
voor recidive bij volwassenen nauwelijks verschillen in sterkte van de 
voorspellende waarde van statische en dynamische risicofactoren. Uit 
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meta-analyses onder jeugdigen (Cottle et al., 2001; Heilbrun et al., 2005; 
Loeber & Dishion, 1983) komt een ander beeld naar voren. Rekening 
houdend met factoren in verschillende domeinen tegelijk, blijken er in 
de adolescentieperiode geen risicofactoren voor recidive te zijn met grote 
effecten, maar zijn er wel voorspellers met middelgrote effecten en kleine 
effecten op recidive.

Voorspellers met middelgrote effecten zijn vooral statische risicofactoren. 
Een voorgeschiedenis van antisociaal gedrag blijkt één van de sterkste 
voorspellers van recidive met een middelgroot effect (Cottle et al., 2001; 
Hanson et al., 1998; Heilbrun et al., 2005; Lipsey & Derzon, 1998; Loeber 
et al., 1983). Het gaat hierbij om factoren als op jonge leeftijd voor het 
eerst met politie of justitie in aanraking komen, antisociaal gedrag in 
de kindertijd zoals stelen, liegen of spijbelen (Loeber & Dishion, 1983), 
externaliserende gedragsproblemen meer in het algemeen (Cottle et al., 
2001), zoals agressief gedrag, of het plegen van delicten (Lipsey & Derzon, 
1998). Andere statische risicofactoren binnen dit domein zijn langere 
voorgaande detenties en relatief veel ernstige delicten gepleegd hebben. 
Maar evenals de risicofactoren ‘vaak uit huis zijn geplaatst’ en het hebben 
gevolgd van speciaal onderwijs, zijn dit echter voorspellers met kleine 
effectgroottes (Cottle et al., 2001).
Daarnaast zijn er diverse dynamische risicofactoren die recidive voor-
spellen. Deze blijken vooral kleine effecten te hebben, met uitzondering 
van een opeenstapeling van familieproblemen (Cottle et al., 2001). Deze 
gezinsrisicofactor blijkt als voorspeller van recidive een middelgroot 
effect te hebben. Andere risicofactoren hebben vooral kleine effecten als 
voorspellers voor recidive. Het gaat dan om individuele factoren als niet-
ernstige pathologie, lage scores op algemene (school)prestatietoetsen en 
middelenmisbruik, gezinsfactoren als familieproblemen, slechte relaties 
binnen de familie of het gezin en factoren in de bredere sociale omgeving 
zoals het ontbreken van effectieve vrijetijdsbesteding (geen prosociale 
activiteiten of sportactiviteiten e.d.) en het hebben van delinquente vrien-
den (Cottle et al., 2001; Loeber & Dishion, 1983).
Individuele risicofactoren zoals lagere IQ-scores of matig middelengebruik 
hebben als voorspellende factor een zeer zwak (Cohen’s d<0,10) effect op 
recidive en een geschiedenis van ernstige pathologie blijkt bij jeugdigen 
helemaal geen effect te hebben als voorspellende factor voor recidive 
(Cottle et al., 2001). Ook zijn demografische factoren zoals behoren tot het 
mannelijke geslacht, deel uitmaken van een etnische minderheidsgroep 
en een lage sociaal-economische achtergrond zwakke voorspellers van 
recidive (Cottle et al., 2001). Tot slot, een gebrekkige deelname aan school 
of slechte schoolprestaties zijn geen significante voorspellers van reci-
dive als tegelijkertijd rekening wordt gehouden met andere risicofactoren 
(Heilbrun et al., 2005).
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2.3 Cumulatie van en samenhang tussen risico- en beschermende 
factoren

Uit het voorgaande bleek dat de effecten van specifieke risicofactoren op 
delinquentie of recidive, als rekening wordt gehouden met meerdere fac-
toren tegelijk, overwegend matig (middelgrote effecten) en in veel geval-
len zelfs zwak zijn (kleine effecten). Dit betekent dat het niet zinvol is om 
alleen gericht te zijn op één enkele risico- of beschermende factor voor 
delinquentie of recidive, of op voorspellers uit één domein. Uit onderzoek 
is ondertussen bekend dat ernstig probleemgedrag het resultaat is van een 
opeenstapeling van risico’s in meerdere domeinen en de afwezigheid van 
beschermende factoren in deze domeinen.

2.3.1 Cumulatie van risico- en beschermende factoren

Een cumulatie van risicofactoren en delinquentie: een ‘dose-response’-relatie
Uit empirisch onderzoek blijkt dat risicofactoren vaak niet geïsoleerd 
voorkomen (zie voor overzichten Loeber et al., 2001a; Rutter et al., 1998; 
Vanderbilt-Adriance & Shaw, 2008). Bij jongeren die ernstig delinquent 
gedrag vertonen, is vaak sprake van een cumulatie van risicofactoren over 
meerdere domeinen. Hetzelfde geldt voor jongeren die meerdere keren 
met politie en justitie in aanraking zijn gekomen vanwege het plegen van 
delicten. Andersom blijkt ook dat naarmate meer risicofactoren cumu-
leren de kans op ernstige delinquentie toeneemt. Er is sprake van een 
‘dose-response’-relatie. Dit wil zeggen dat hoe meer risicofactoren aanwe-
zig zijn, hoe groter de kans is op problemen. Deze ‘dose-response’-relatie 
is gevonden voor diverse vormen van antisociaal gedrag (Van der Laan & 
Blom, 2006; Van der Laan, et al., aankomend; Loeber, Slot & Stouthamer-
Loeber, 2006; Pollard et al., 1999; VanderBilt & Shaw, 2008). Deze relatie 
is robuust, ook als rekening wordt gehouden met achtergrondkenmerken 
zoals  sociaal-economische gezinskenmerken, herkomst en leeftijd (Van 
der Laan & Blom, 2006; Stouthamer-Loeber et al., 2002).
De dose-response-relatie blijkt ook aanwezig bij beschermende factoren, 
maar dan is deze uiteraard omgekeerd. Naarmate het aantal domeinen 
met beschermende factoren toeneemt, neemt de kans op ernstige delin-
quentie af (Van der Laan & Blom, 2006; Van der Laan, et al., aankomend; 
Pollard et al., 1999) en neemt de kans op niet-delinquent gedrag toe (Van 
der Laan & Blom, 2006; Van der Laan et al., aankomend).

De balanswerking tussen risico- en beschermende factoren in verschillende 
domeinen
De combinatie van risico- en beschermende factoren bepaalt uiteindelijk 
de ernst van het delinquente gedrag (Dekoviç, 1999; Stouthamer-Loeber 
et al., 2002; Stouthamer-Loeber et al., 2008). Uitgaande van risico- en 
beschermende factoren in meerdere domeinen van functioneren is er 
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sprake van een balanswerking van risico- en beschermende factoren over 
domeinen (Van der Laan & Blom, 2006; Van der Laan et al., aankomend; 
Stouthamer-Loeber et al., 2002). Dit effect is ook aangetoond voor persis-
tent delinquent gedrag en voor (de ontwikkeling van) ernstige delinquen-
tie. Stouthamer-Loeber et al. (2002) lieten bijvoorbeeld zien dat naarmate 
per saldo het aantal domeinen met bescherming toeneemt en met risico 
afneemt, het percentage persistente delinquenten daalt. Van der Laan en 
collega’s vonden voor de Nederlandse context een soortgelijk mechanisme 
voor ernstige delinquentie, zowel cross-sectioneel (Van der Laan & Blom, 
2006) als longitudinaal (Van der Laan et al., aankomend).

Hoogste niveaus van risico, weinig bescherming
Jongeren met de hoogste risiconiveaus blijken ook (gemiddeld) minder 
beschermende factoren te hebben (Rutter, 2000; VanderBilt-Adriance & 
Shaw, 2007). Luthar en Cicchetti (2000) stellen dat potentiële bescher-
mende kindfactoren sterk worden beïnvloed door de omgeving waarin 
een kind zich bevindt. Naarmate een kind met meer risicofactoren in 
zijn of haar omgeving te maken krijgt, daalt de kans dat beschermende 
factoren aanwezig zijn, of zich ontwikkelen. In hoeverre de afwezigheid 
van beschermende factoren bij een cumulatie van risico’s ook opgaat bij 
jongeren die ernstig delinquent gedrag vertonen, is onduidelijk maar wel 
te verwachten.

2.3.2 Samenhang tussen risicofactoren

Zoals gezegd is de kans op persisteren in delinquent gedrag vaak het 
gevolg van een cumulatie aan risicofactoren. Een vraag die voor interven-
ties relevant is, is welke combinaties of constellaties van risicofactoren 
gezamenlijk voorkomen. Uit onderzoek blijkt dat risicofactoren binnen 
één domein, bijvoorbeeld dat van het gezin, elkaar in de loop van de tijd in 
stand kunnen houden. Osofsky en Thomspon (2000) vinden bijvoorbeeld 
dat risicofactoren voor antisociaal gedrag zoals een inadequate opvoe-
dingsstijl en een zwakke affectieve binding met ouders in stand worden 
gehouden door andere risicofactoren zoals drugsverslaving van een ouder, 
geweld tussen ouders onderling, tienermoederschap of een ouder (met 
name de moeder is hierbij relevant) met een psychiatrische stoornis.
Ook blijken risicofactoren in verschillende domeinen vaker samen te 
gaan. Uit studies van Patterson (1995) en Patterson en Stouthamer-Loeber 
(1984) blijkt bijvoorbeeld dat gedragsproblemen van kinderen gerelateerd 
zijn aan een problematische opvoedingssituatie. De aanwezigheid van 
een ontwikkelingsstoornis als ADHD blijkt ook vaak gepaard te gaan met 
problemen in de interactie met ouders (afwijzing, een te harde aanpak, 
inconsistente opvoeding (waarbij ook speelt dat het merendeel van de 
ADHD-kinderen ook ouders heeft met ADHD vanwege een erfelijke 
factor (Bogaerts, 2009), conflicten met medegezinsleden, of met andere 
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 problemen in het gezin of met problemen op school (een te harde aanpak 
of afwijzing door leerkrachten), functioneren op school (slechte school-
prestaties, drop-out) (Verhulst, 2006). Met andere woorden, risicofactoren 
in het individuele domein kunnen de kans op risico’s in andere domeinen 
vergroten.
Mogelijk vormen deze associaties tussen criminogene factoren tezamen 
een risicomechanisme (Rutter, 2000; Rutter, 2003) voor het ontstaan en 
in stand houden van ernstig delinquent gedrag.9 Sommige risicofactoren 
kunnen andere risicofactoren op gang brengen waardoor een specifiek 
cluster van risicofactoren of risicodomeinen kan ontstaan (zie Osofsky 
& Thompson, 2000; Patterson et al., 1984; Patterson, 1995; Sentse, Veen-
stra, Lindenberg, Verhulst & Ormel, 2009). Theoretisch wordt ook veron-
dersteld dat er zogenoemde beschermende mechanismen zijn die ten 
grondslag liggen aan het proces van afname in delinquentie (Rutter, 2003). 
Om risico- en beschermende mechanismen te kunnen onderzoeken, is 
het nodig dat dezelfde personen gedurende een langere periode worden 
gevolgd. Dergelijk longitudinale studies maken het mogelijk meer inzich-
ten te krijgen in de onderliggende processen die delinquentie of het stop-
pen daarmee beïnvloeden.

Verder blijkt uit onderzoek ook dat de mate waarin risicofactoren met 
elkaar samenhangen niet binnen alle subgroepen hetzelfde is (Dekoviç 
et al., 2004; Hipwell & Loeber, 2006). Hipwell en Loeber (2006) vinden 
bijvoorbeeld in hun overzichtstudie naar seksespecifieke risicofactoren 
voor ernstig antisociaal gedrag en delinquentie dat meisjes aan meer 
en aan andere cumulaties van risicofactoren worden blootgesteld dan 
jongens. Dekoviç et al. (2004) vinden ook dat de mate van de samenhang 
tussen risicofactoren voor delinquentie verschilt tussen herkomstgroepen.

2.4 Verschillen en overeenkomsten tussen subgroepen

Delictplegen is duidelijk gerelateerd aan sekse en leeftijd. Dit blijkt zowel 
uit zelfrapportage als uit door de politie geregistreerde criminaliteit. Meer 
jongens dan meisjes plegen (ernstige) delicten (Blom & Van der Laan, 2007; 

9 In dit kader is het ook interessant de wisselwerking tussen omgevingskenmerken en genetische en 
neurobiologische kenmerken te noemen. Recent is door De Kogel (2008) de meest recente kennis op dit 
terrein op een rij gezet. Een belangrijk gegeven betreft de wisselwerking tussen enerzijds omgevingsin-
vloeden zoals ongunstige opgroeiomstandigheden, en anderzijds genetische en neurobiologische ken-
merken bij het ontwikkelen van antisociaal en gewelddadig gedrag (De Kogel, 2008). De meeste weten-
schappers zijn het er wel over eens dat gedrag het resultaat is van én nature én nurture. De ontwikke-
ling van ernstig antisociaal gedrag kan het beste worden begrepen als het resultaat van een complex 
samenspel tussen enerzijds genetische en anderzijds omgevingsfactoren (Lahey, Waldman & Burnett, 
1999; Raine, Brennan, Farrington & Mednick, 1997; beiden in De Kogel, 2008). Zo kan bijvoorbeeld een 
kind met ADHD (deels genetisch in oorsprong) lastig te hanteren zijn, waardoor sommige ouders streng 
en inconsistent straffen. Het risico van een antisociale ontwikkeling bij het kind neemt daardoor toe. Het 
kind kan vervolgens reageren met vijandig en weerspannig gedrag, waardoor de negatieve ontwikkelin-
gen zich voortzetten (Fishbein & Sheppard, 2006; in De Kogel, 2008).
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Van der Laan & Blom, 2006). Het aantal jongeren dat delicten pleegt neemt 
in de tienertijd toe, bereikt een piek in de late adolescentieperiode (18-21 
jaar) en neemt daarna weer af (Junger-Tas, 1992). Deze relatie gaat echter 
niet op voor alle etnische herkomstgroepen (Jennissen & Blom, 2007) of 
voor zedendelinquenten (Hanson, 2002).
Minder eenduidig is het verband tussen (etnische) herkomst en delin-
quentie. Hoewel in absolute aantallen autochtone jongeren nog altijd de 
overgrote meerderheid vormen in de politieregistraties (59% in 2006 op 
basis van HKS-gegevens), is het beeld anders als jongeren worden gere-
lateerd aan de omvang van hun bevolkingsgroep in de populatie. Uit 
politieregistraties blijkt dat jongeren uit niet-autochtone herkomstgroe-
pen, zoals Marokkanen en Antillianen, gerelateerd aan hun aandeel in de 
bevolking vaker verdachte van een delict zijn dan autochtonen (Jennissen 
& Blom, 2007). Onderzoek waarin gebruik is gemaakt van zelfgerappor-
teerde delinquentie is minder duidelijk over verschillen tussen herkomst-
groepen. In sommige studies blijkt hetzelfde als in studies op basis van 
politieregistratie (Junger, 1989; Junger-Tas, Cruijff, Van de Looij-Jansen 
& Reelick, 2003), in andere studies worden geen verschillen gevonden in 
relatieve omvang tussen autochtone en allochtone jongeren (Van der Laan 
& Blom, 2006).

Volgens het ontwikkelingsecologische perspectief kunnen de verschillen 
naar sekse, leeftijd en herkomst worden verklaard uit verschillen in de 
mate waarin jongeren uit verschillende subgroepen worden blootgesteld 
aan risico- en beschermende factoren. Voor de inzet van interventies is 
het van belang te weten welke verschillen er zijn in de mate waarin risico- 
en beschermende factoren bij diverse subgroepen voorkomen en of er 
verschillen zijn tussen deze subgroepen in de relatie tussen de risicofac-
toren en delinquentie. Dit kan weer indicaties geven of differentiële inter-
venties nodig zijn.

In deze paragraaf wordt aan de hand van de literatuur beschreven welke 
verschillen er zijn in de mate waarin risico- en beschermende factoren 
verschillen naar sekse, leeftijd of herkomstgroep. Vooropgesteld wordt dat 
niet voor alle subgroepen voldoende informatie beschikbaar is op basis 
van longitudinaal onderzoek. We baseren ons dan ook op cross-sectionele 
studies die betrekking hebben op samenhang. Verder hebben veel studies 
naar risico- en beschermende factoren voor delinquentie betrekking op 
niet-justitiële onderzoeksgroepen of juist op jongeren verder in de straf-
rechtelijke keten, zoals jongeren in justitiële jeugdinrichtingen. Er is 
nauwelijks onderzoek gedaan naar risico- en beschermende factoren bij 
jongeren aan het begin van de strafrechtelijke keten, zoals bij jongeren die 
met de Raad te maken krijgen.
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2.4.1 Jongens en meisjes

Verreweg het meeste onderzoek onder jeugdige verdachten of daders heeft 
betrekking op jongens, hoewel in het afgelopen decennium steeds meer 
studie wordt gedaan naar delinquente meisjes. Hierdoor wordt het steeds 
duidelijker of de overmatige betrokkenheid van jongens bij delictplegen 
nu komt doordat jongens gevoeliger zijn voor risicofactoren dan meisjes, 
of doordat ze aan meer (verschillende) risicofactoren worden blootgesteld. 
Uit studies onder algemene populaties blijkt dat risicofactoren die belang-
rijk zijn voor delinquentie van jongens, tevens belangrijke risicofactoren 
zijn voor delinquent gedrag van meisjes, maar dat er vooral verschillen 
zijn in de mate van blootstelling aan deze risicofactoren (Fagan, Van 
Horn, Hawkins & Arthur, 2007; Van der Laan & Blom, 2006; Megens & Day, 
2007; Moffitt, Caspi, Rutter & Silva, 2001; Simourd & Andrews, 1994; Smith 
& Waterman, 2006). Zo vinden Moffitt et al. (2001) in hun longitudinale 
studie van jongeren in Dunedin nauwelijks verschillen tussen jongens en 
meisjes in het type risicofactoren voor persistent antisociaal gedrag. Zij 
vinden weliswaar sekseverschillen in de samenhang van neurocognitieve 
risicofactoren met delinquentie (bij jongens met lage intelligentie, een 
moeilijk temperament, en hyperactief gedrag blijkt een sterkere samen-
hang met persistent antisociaal gedrag dan bij meisjes met soortgelijke 
individuele risicofactoren), maar menen dat de samenhang dusdanig 
zwak is dat zij niet spreken over seksespecifieke risicofactoren. Wel vinden 
Moffitt en collega’s (2001) dat er verschillen zijn in de mate waarin speci-
fieke risicofactoren voor persistente delinquentie voorkomen bij jongens 
en bij meisjes. Met name hyperactief gedrag blijkt bij jongens vaker voor 
te komen dan bij meisjes. Een mogelijke verklaring hiervoor is gelegen in 
sekseverschillen in de genetische en omgevings ‘make-up’ van hyperac-
tieve symptomen (zie Moffitt et al., 2001).
Ook uit Nederlands onderzoek blijken geen sekseverschillen in type 
risico- en beschermende factoren (Van der Laan & Blom, 2006). Uit een 
algemeen populatieonderzoek onder Nederlandse jongeren naar verschil-
len tussen risico- en beschermende factoren (Van der Laan & Blom, 2006) 
blijkt wel dat meer jongens dan meisjes aan risicofactoren worden bloot-
gesteld. Dit zou dan een verklaring kunnen bieden voor waarom jongens 
(vaker) delicten plegen.

Bij jongeren die ernstig probleemgedrag vertonen worden in sommige 
studies wel seksespecifieke risicofactoren gemeten (Hamerlynck, 2008; 
Hipwell & Loeber, 2006; Loeber & Keenan, 1994; McCabe, Lansing, 
Garland & Hough, 2002; Vermeiren, Jespers & Moffitt, 2006). McCabe 
en collega’s bijvoorbeeld vonden in een onderzoeksgroep van jongeren 
die waren voorgeleid voor de rechter dat bij meisjes de prevalentie van 
psychopathologie, een geschiedenis van mishandeling en familierisico-
factoren (negeren door ouders, verslaving ouders) hoger is dan bij jongens. 
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In een overzichtstudie van Hipwell en Loeber (2006) naar seksespecifieke 
risicofactoren voor antisociaal gedrag worden kindermishandeling en dan 
met name  seksueel misbruik, ernstige stressoren binnen de familie (stress 
van de moeder, negatieve affecties), antisociaal gedrag van meerdere 
gezinsleden en slechte verbale vaardigheden en op jonge leeftijd falen op 
school genoemd als specifieke risico’s voor delinquent gedrag bij meisjes. 
Het blijkt hierbij vooral om meisjes te gaan die in het hulpverleningscir-
cuit of in het justitiële systeem terecht zijn gekomen. Vermeiren, Jespers 
en Moffitt (2006) vinden in hun overzichtstudie naar psychische proble-
men bij jongeren in justitiële populaties dat in vergelijking met jongens, 
bij meisjes internaliserende problemen zoals depressie, suïcidaal gedrag, 
angst en posttraumatische stressstoornissen vaker voorkomen. In tegen-
stelling tot de bevinding van Moffitt et al., (2001) in een algemene popu-
latie van jongeren blijkt ADHD bij gedetineerde meisjes juist vaak voor te 
komen (Vermeiren, Jespers & Moffitt, 2006b; zie ook Bogaerts, 2009).
Bij meisjes die vanwege gedragsproblemen met de politie of justitie te 
maken krijgen, blijken dus ernstige problemen aanwezig te zijn en blijken 
de effecten van risicofactoren op hun gedrag ook sterker dan bij jongens 
(Hipwell & Loeber, 2006; Loeber & Keenan, 1994; McCabe et al., 2002; 
Vermeiren et al., 2006). Dit verschijnsel, waarbij de subgroep die de laag-
ste prevalentie heeft in delinquentie, wel de ernstiger problemen vertoont 
indien ze vanwege het plegen van een delict met politie en justitie in 
aanraking komt, staat bekend als de gender paradox (Loeber & Keenan, 
1994).
Niet in alle studies onder delinquente jongeren worden duidelijke 
verschillen gevonden tussen de seksen. Uit een seksevergelijkende studie 
van Smith en Waterman (2006) onder jongeren in detentie bleken geen 
verschillen tussen jongens en meisjes in de mate van fysieke agressie en 
impulsiviteit. Een mogelijke verklaring hiervoor kan zijn dat dit nu juist 
factoren zijn die zowel bij jongens als meisjes belangrijke risicofactoren 
zijn voor delinquentie (Farrington & Welsh, 2007).

2.4.2 Leeftijd of ontwikkelingsfase

De mate waarin jeugdigen aan risico- en beschermende factoren wor-
den blootgesteld, is afhankelijk van de ontwikkelings- of levensloopfase 
waarin iemand zich bevindt (Loeber et al., 2006; Van der Laan & Blom, 
2006; Loeber et al., 2008; Samerhoff & Fiese, 2000; Sampson & Loeber, 
1992; Sampson & Laub, 1997; Werner, 2000) en is over de verschillende 
ontwikkelingsfasen ongelijk verdeeld (Loeber et al., 2008; Werner, 2000). 
Beschermende factoren zijn vooral aanwezig in de kindertijd, terwijl in 
de adolescentieperiode het aantal potentiële risicofactoren toeneemt 
(Van der Laan & Blom, 2006; Loeber et al., 2008; Samerhoff & Fiese, 2000; 
Werner, 2000).



47Theoretisch perspectief

In de kindertijd zijn vooral individuele en gezinsfactoren van invloed op 
iemands ontwikkeling (Osofsky & Thompson, 2000; Samerhoff & Fiese, 
2000; Werner, 2000). In de tienerperiode worden vrienden, school en 
buurt belangrijker. Sommige risico- en beschermende factoren komen in 
specifieke ontwikkelingsfasen weinig voor. Zo komt (soft)drugsgebruik 
bij kinderen of jongeren in de vroege adolescentieperiode nauwelijks 
voor, terwijl dit bij jongeren in de middenadolescentieperiode juist veel 
vaker voorkomt (Van der Laan & Blom, 2006). Als bij kinderen sprake is 
van middelengebruik, dan is het wel direct een sterke risicofactor voor 
het plegen van delicten (Lipsey & Derzon, 1998). De impact van sommige 
factoren neemt af naarmate jongeren ouder worden en die van andere 
factoren neemt juist toe. Zo wordt bijvoorbeeld in de tienerperiode het 
effect van ouderlijk toezicht op het gedrag van een jongere minder sterk, 
terwijl de invloed van leeftijdgenoten op gedrag juist toeneemt (Holm-
beck, Greenley & Franks, 2003; Van der Laan & Blom, 2006; Loeber et al., 
2006; Loeber et al., 2008; Stouthamer-Loeber et al., 1993; Weijters, Vinke, 
Van der Logt & Gerris, 2004).

Zoals eerder al aangegeven verschilt de voorspellende waarde van risi-
cofactoren voor latere delinquentie per ontwikkelingsfase. Uit de eerder 
aangehaalde meta-analyse van Lipsey en Derzon (1998) blijkt dat in de 
kinderperiode andere risicofactoren meer bepalend zijn voor ernstig 
delinquent gedrag in de midden/late adolescentie dan de risicofactoren 
aan het begin van de adolescentieperiode. De sterkste voorspellers in de 
kinderperiode zijn het plegen van delicten (‘vroege starters’) en het op 
jonge leeftijd al alcohol of drugs gebruiken, gevolgd door man zijn, lage 
sociaal-economische situatie van het gezin en antisociaal gedrag van 
ouders. In de vroege adolescentieperiode zijn gebrek aan sociale relaties, 
omgaan met antisociale vrienden de sterkste voorspellers, gevolgd door 
het zelf delicten plegen.

We hebben geen studie gevonden waarin leeftijdsverschillen zijn onder-
zocht in de mate waarin risico- en beschermende factoren specifiek bij 
jongeren in een justitiële populatie zijn onderzocht. Ook zijn we niet op de 
hoogte van studies waarin, in de adolescentieperiode, leeftijdsverschil-
len met betrekking tot psychosociale problemen zijn onderzocht bij een 
justitiële populatie. Wel blijkt uit meerdere studies dat naarmate kinderen 
op jongere leeftijd beginnen met antisociaal gedrag en het plegen van 
delicten, de zogenoemde ‘vroege starters’, er vaker sprake is van een cumu-
latie van risicofactoren over meerdere domeinen van functioneren dan 
bij jongeren die pas in de adolescentieperiode beginnen met het plegen 
van delicten, zogenoemde ‘late starters’ (Moffitt, 1993; Patterson et al., 
1991; zie ook Donker, 2004). Bij de vroege starters worden vaker meerdere 
risicofactoren gevonden op het individuele domein (zoals impulsiviteit, 
agressie) en het gezinsdomein (zoals een constellatie van gebrekkige 
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 opvoedingssituatie), terwijl bij late starters risicofactoren vaker zijn gele-
gen in de bredere sociale omgeving zoals de vriendengroep (Moffitt, 1993).

2.4.3 Herkomstgroepen

Er zijn meerdere studies gedaan naar de verschillen tussen herkomst-
groepen in de mate waarin ze aan risicofactoren voor delinquentie wor-
den blootgesteld (Dekoviç, Wissink & Meijer, 2004; Van Dorsselaer, Zeijl, 
Van Den Eeckhout, Ter Bogt & Vollebergh, 2007; Junger & Marshall, 1997; 
Stevens et al., 2003; Van der Laan & Blom, 2006; Vollebergh et al., 2005). 
Tevens is er antropologisch onderzoek naar de achtergrondkenmerken 
en problemen bij specifieke herkomstgroepen uitgevoerd, maar in die 
studies wordt niet systematisch een vergelijking gemaakt tussen verschil-
lende herkomstgroepen. Studies waarin risico- en beschermende factoren 
van herkomstgroepen zijn vergeleken, betreffen vooral cross-sectionele 
studies onder jongeren in een niet-justitiële setting. Dit betekent dat er 
weinig bekend is over verschillen tussen herkomstgroepen in risico- en 
beschermende factoren bij jongeren in de rechtshandhavingsketen.

In die studies waarin verschillen tussen herkomstgroepen worden waar-
genomen, zijn deze verschillen niet op alle domeinen van functioneren 
aanwezig. Ten aanzien van individuele risicofactoren, zoals internalise-
rende en externaliserende problemen en gebruik van middelen, worden 
verschillen geconstateerd, maar er zijn nauwelijks verschillen tussen 
herkomstgroepen in gezinsrisico- en beschermende factoren. Vollebergh 
et al. (2005) vinden in hun studie naar psychische problemen van jonge-
ren in de vroege adolescentieperiode geen verschillen tussen etnische 
minderheidsgroepen en autochtone Nederlanders. Deze studie heeft 
echter betrekking op jongeren in Noord-Nederland. Stevens et al. (2003) 
hebben emotionele en gedragsproblemen van Turkse, Marokkaanse en 
Nederlandse kinderen en adolescenten woonachtig in de Randstad verge-
leken en vinden verschillen naar gelang de informant. Uit hun studie 
blijkt dat ouders van Marokkaanse en Nederlandse jongeren evenveel 
(internaliserende en externaliserende) problemen melden, maar minder 
dan Turkse ouders dat doen over hun kinderen. Leerkrachten melden 
daarentegen beduidend meer externaliserende problemen bij Marok-
kaanse jongeren dan bij Turkse en Nederlandse jongeren. Marokkaanse 
kinderen zelf rapporteren minder problemen dan Turkse en Nederlandse 
jongeren. De mate van internaliserende en externaliserende problemen bij 
verschillende herkomstgroepen is dus afhankelijk van de informatiebron 
die wordt gebruikt. Verder merken Stevens en collega’s op dat de infor-
matie van leerkrachten en ouders over het internaliserende en externali-
serende gedrag belangrijke voorspellers zijn van negatieve (gedrags- en 
psychische) uitkomsten zes jaar later. Zij vinden dan ook dat de hoge mate 
van internaliserende problemen bij Turkse kinderen zoals gerapporteerd 
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door de ouders en de hoge mate van externaliserende problemen bij 
Marokkaanse kinderen gerapporteerd door leerkrachten niet genegeerd 
mogen worden omdat ze een belangrijke voorspellende waarde kunnen 
hebben voor negatieve uitkomsten later. Kortom, verschillen tussen 
herkomstgroepen in individuele risicofactoren of (internaliserende of 
externaliserende) problemen zijn ook deels afhankelijk van de informant 
(jongere, ouder of leerkracht).

In enkele Nederlandse studies onder representatieve steekproeven van 
adolescenten worden verschillen gesignaleerd tussen herkomstgroepen 
in de mate waarin ze te maken hebben met risico- en beschermende 
factoren (Dorsselaer et al., 2007; Van der Laan & Blom, 2006). Jongeren uit 
allochtone herkomstgroepen blijken vaker dan autochtone jongeren indi-
viduele psychosociale problemen (gedragsproblemen en problemen met 
leeftijdgenoten) te hebben en bij hen blijken ook vaker structurele gezins-
risicofactoren zoals een lage sociaal-economische status aanwezig. Verder 
houden autochtone jongeren er juist vaker een riskante leefstijl op na waar 
middelengebruik een onderdeel van uitmaakt. Ten aanzien van andere 
gezinsfactoren, zoals de relatie met ouders en opvoedingsstijlen van 
ouders, werden nauwelijks verschillen waargenomen tussen autochtone 
en niet-autochtone Nederlandse jongeren (Van der Laan & Blom, 2006).
Dekoviç et al. (2004) zijn specifieker ingegaan op verschillen tussen 
herkomstgroepen. Zij vergeleken de mate waarin risicofactoren voorkwa-
men bij Nederlandse, Turkse, Marokkaanse en Surinaamse jongeren en 
onderzochten de verschillen tussen deze herkomstgroepen in de sterkte 
van de verbanden tussen deze risicofactoren en delinquentie. Zij vinden 
nauwelijks verschillen tussen de herkomstgroepen in de mate van ervaren 
kwaliteit van ouder-kind-relatie, openheid van kinderen naar ouders over 
hun vrije tijd en deviant gedrag van vrienden. Met andere woorden, er 
zijn weinig verschillen tussen de herkomstgroepen in het type risicofac-
toren (zie ook Junger & Marshall, 1997; Van der Laan & Blom, 2006; Loeber 
et al., 2006). Naast de bevinding dat risicofactoren bij de verschillende 
herkomstgroepen dezelfde zijn, vonden Dekoviç et al. echter ook dat het 
verband tussen risicofactoren en delinquentie bij minderheidsgroepen 
minder sterk is dan bij autochtone jongeren. Dit kan erop duiden dat de 
wijze waarop risicofactoren samengaan bij verschillende groepen niet 
dezelfde is. Pels, Nijsten, Oosterwegel en Vollebergh (2006) en Wissink, 
Dekoviç en Meijer (2006) hebben zich specifiek gericht op de verschillen 
in (ervaren) opvoedingsstijlen tussen autochtone, Turkse, Marokkaanse, 
Creoolse en Chinese jongeren in de vroege adolescentieperiode. Uit 
beide studies blijkt dat de mate waarin de jongeren uit de verschillende 
herkomstgroepen relationele steun van hun ouders ervaren nauwelijks 
van elkaar verschilt, maar wel dat er verschillen zijn in de mate waarin 
ouders uit verschillende herkomstgroepen gebruikmaken van strikte 
vormen van disciplinering en van supervisie op het gedrag van hun 
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 kinderen. Ouders van jongeren met een niet-westerse achtergrond houden 
er een striktere vorm van opvoeden op na dan ouders van autochtone 
kinderen.

2.4.4 Typen delicten

Onderzoek naar specifieke risico- en beschermende factoren voor ple-
gers van verschillende typen delicten heeft onder meer betrekking op 
verschillen in type risico- en beschermende factoren tussen bijvoorbeeld 
geweldplegers en vermogensdelinquenten (Dekoviç et al., 2001; Farrington 
et al., 2008; Loeber & Stouthamer-Loeber, 1998; Loeber et al., 2001a).10 Een 
belangrijke reden waarom weinig onderzoek naar jongeren die verschil-
lende typen delicten plegen is gedaan, betreft de bevinding dat de meeste 
jonge daders zich niet specialiseren in type delicten (Piquero, Farrington 
& Blumstein, 2003), hoewel uit een recente studie van Farrington et al. 
(2008) blijkt dat bij bepaalde typen ernstige delinquenten in de levensloop 
wel degelijk sprake is van specialisatie. Zo vinden Farrington et al. (2008) 
en Lacourse, Dupéré en Loeber (2008) op basis van de longitudinale gege-
vens van de Pittsburgh Youth Study (PYS) dat specialisatie vooral samen-
gaat met de ernst van het gepleegde feit en dan vooral bij plegers van 
ernstige geweldsdelicten, en minder bij plegers van vermogens (diefstal) 
delicten.

In een overzichtstudie stellen Loeber en Stouthamer-Loeber (1998) dat de 
risicofactoren voor geweldplegers verschillen van die van vermogensde-
linquenten. Er zijn niet alleen verschillen in de gedragspatronen, emoti-
onele of cognitieve responsen, ook ten aanzien van familierisicofactoren 
verschillen plegers van gewelds- en vermogensdelicten van elkaar. Zo zijn 
conflicten en een agressieve sfeer binnen het gezin wel gerelateerd aan 
het plegen van geweld, maar niet aan het plegen van vermogensdelicten, 
terwijl harde of fysieke disciplinering in een gezin juist gerelateerd lijkt te 
zijn aan het plegen van vermogensdelicten maar niet aan dat van geweld.
In een cross-sectionele studie onder Nederlandse jongeren hebben Deko-
viç et al. (2001) de verschillen in gezinskenmerken tussen niet-geweld-
dadige en gewelddadige adolescenten onderzocht. Uit hun studie bleek 
dat bij gewelddadige adolescenten vaker sprake is van zwakke ouder-
kind-relaties (zwakkere binding) en van gebrekkige opvoedingsstijlen in 
termen van minder controle uitoefenen op de bezigheden van jongeren en 
een hardere vorm van disciplineren.

10 De groep zedendelinquenten is een aparte groep daders (Van Wijk, 2005). Studies naar verschillen in 
risico- en beschermende factoren tussen adolescente zedendelinquenten en niet-zedendelinquenten 
laten zien dat de eerste groep een heterogene groep is waardoor het moeilijk is om specifieke risico- of 
beschermende factoren aan te wijzen. Het valt buiten het bereik van deze studie om meer specifiek op 
deze groep in te gaan. Zie daarvoor bijvoorbeeld Van Wijk et al. (2005).



51Theoretisch perspectief

Farrington en collega’s (2008) hebben op basis van longitudinale gegevens 
van de PYS de effecten van belangrijke risico- en ‘promotive’ factoren in 
de vroege en middenadolescentieperiode onderzocht voor plegers van 
ernstige vormen van geweld en diefstal in de (vroege, midden- en late) 
adolescentieperiode. Belangrijke risicofactoren in de begin- en midden-
adolescentie voor geweld in latere levensfasen zijn (in volgorde van 
sterkte) eerdere vormen van geweldpleging (agressief gedrag), vrienden 
die veel delicten plegen, (soft)drugsgebruik en wapenbezit. ‘Promotive’ 
factoren tegen geweldscriminaliteit bleken goede schoolprestaties, een 
oudere moeder en goede relaties met vrienden. Belangrijke risicofactoren 
voor diefstal zijn mishandeling in de kindertijd, eerder plegen van dief-
stal, gevolgd door slachtofferschap van diefstal, vrienden die veel delicten 
plegen en van ‘Caucasian’ herkomst zijn. ‘Promotive’ factoren tegen het 
plegen van diefstal in de adolescentieperiode zijn in de jonge levensfase 
een lage score op psychopathische kenmerken, goede schoolprestaties 
en in de latere levensfase een hoge mate van disciplinering. Verder bleek 
dat belangrijke voorspellers van geweld in de verschillende levensfasen 
vergelijkbaar zijn, maar dat de voorspellers voor diefstal verschillen naar 
levensfase.
Farrington en collega’s (2008) hebben ook het verband van etniciteit (‘Afro 
American’) met geweld of diefstal onderzocht. Hoewel uit univariate 
analyses bleek dat het behoren tot de ‘Afro American’-herkomstgroep het 
plegen van geweld in de adolescentieperiode voorspelde, viel dit verband 
weg als rekening werd gehouden met meerdere factoren tegelijk. Zij 
constateren dat de relatie tussen ‘Afro American’ en ernstige geweldcrimi-
naliteit vooral door andere, met name dynamische, risicofactoren wordt 
verklaard.

2.5 Resumé

In dit onderzoek wordt uitgegaan van een ontwikkelings- en levensloop-
criminologisch perspectief (OLC) op delinquentie. Studies vanuit dit per-
spectief hebben in de afgelopen decennia veel informatie opgeleverd over 
welke factoren gerelateerd zijn aan het plegen van delicten. Risicofactoren 
zijn factoren die de kans op delinquentie vergroten, terwijl beschermende 
factoren juist samenhangen met een kleinere kans op delinquentie. 
Interventies die als doel hebben delinquent gedrag te reduceren, moeten 
zich richten op dynamische risico- en beschermende factoren.
Voor interventies is het relevant zich te richten op factoren die verander-
baar zijn en die voorspellend zijn voor recidive, zogenoemde dynami-
sche criminogene factoren. Uit meta-analyses blijkt dat vooral statische 
risicofactoren, zoals een voorgeschiedenis van antisociaal gedrag, sterke 
voorspellers zijn voor recidive. Dynamische risicofactoren zijn echter 
minder sterke voorspellers. De sterkste dynamische voorspeller is een 
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opeenstapeling van familieproblemen. Individuele dynamische crimino-
gene factoren evenals factoren die betrekking hebben op de  schoolsituatie 
blijken over het algemeen veel minder sterk recidive bij adolescenten 
te voorspellen. Wel moet hierbij worden opgemerkt dat meta-analyses 
zich enkel richten op gepubliceerde resultaten en dat niet-gepubliceerde 
resultaten niet worden meegenomen. Daarnaast is de meest recente 
meta-analyse gepubliceerd in 2005 waardoor recente bevindingen uit 
longitudinale studies niet zijn meegenomen. Opvallend is bijvoorbeeld dat 
belangrijke individuele factoren als impulsiviteit, moeilijk temperament, 
weinig empathie of slecht presteren op school in meta-analyses hoogstens 
een gemiddelde voorspellende waarde hebben, terwijl uit recente longi-
tudinale bevindingen blijkt dat deze factoren belangrijke risicofactoren 
zijn voor delinquentie (zie Farrington & Welsh, 2007). Verder hebben de 
hier beschreven meta-analyses betrekking op totale groepen en is niet 
duidelijk of deze factoren ook voorspellend zijn voor recidive bij specifieke 
groepen zoals meisjes of jongeren met een lichte verstandelijke handicap. 
Meta-analyses bieden kennelijk maar voor een deel zicht op de sterkte van 
de voorspellende waarde van risicofactoren voor recidive.

Cumulatie van factoren
Uit de literatuur blijkt dat risicofactoren vaak niet alleen voorkomen, 
maar cumuleren. Jongeren die ernstige delicten plegen of persisteren in 
het plegen van delicten, hebben vaak meerdere risicofactoren. Bij deze 
jongeren is vaker sprake van een cumulatie van risico’s over verschil-
lende domeinen in het dagelijks functioneren. Andersom blijkt ook dat 
naarmate er sprake is van meerdere criminogene factoren en van een 
afname van beschermende factoren, de kans op ernstige en persistente 
delinquentie toeneemt. Naarmate sprake is van meer risicofactoren, is te 
verwachten dat er minder beschermende factoren aanwezig zijn. Uit de 
literatuur blijkt verder dat risicofactoren voor delinquentie op een com-
plexe manier met elkaar samenhangen en dat risicofactoren elkaar in de 
loop van de tijd in stand kunnen houden. Bij jongeren waarbij sprake is 
van een cumulatie van risicofactoren op verschillende domeinen is moge-
lijk sprake van een onderliggend proces (een risicomechanisme) waardoor 
persistent delinquent gedrag in de levensloop in stand wordt gehouden. 
Voor interventies kan inzicht in dergelijke risicomechanismen relevant 
zijn om de ontwikkeling van persistent delinquent gedrag tegen te gaan. 
Hoewel we op basis van de empirische bevindingen in deze studie geen 
uitspraken kunnen doen over mechanismen, daarvoor is immers longitu-
dinaal onderzoek nodig, kunnen we wel samenhangen tussen risicofacto-
ren bestuderen om zodoende een eerste zicht te krijgen op de constellatie 
van risicofactoren.
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Verschillen tussen subgroepen
Uit de literatuur blijken diverse verschillen en overeenkomsten tussen 
subgroepen in de mate waarin risico- en beschermende factoren voorko-
men. Wel moet hierbij worden opgemerkt dat er in Nederland weinig ver-
gelijkende studies zijn gedaan naar de risico- en beschermende factoren 
bij jongeren aan het begin van de strafrechtelijke keten.

Ten eerste de verschillen tussen jongens en meisjes. De seksen verschil-
len weinig van elkaar in het type risico- of beschermende factoren. Maar 
meisjes die vanwege gedragsproblemen met hulpverlening of met politie 
of justitie te maken krijgen, blijken wel meer psychosociale problemen 
te hebben dan jongens en bij hen zijn bepaalde risicofactoren ook vaak 
aanwezig. Bij meisjes in het justitiële systeem is onder meer vaak sprake 
van ADHD, van oppositioneel opstandige stoornissen en van gedrags-
stoornissen. Verder blijken bij meisjes die in het justitiële systeem belan-
den internaliserende problemen vaker voor te komen dan bij jongens. Ook 
is bij meisjes vaker sprake van kindermishandeling (seksueel misbruik), 
overmatige stress in het gezin en antisociaal gedrag van familieleden.

Ten tweede zijn er verschillen tussen leeftijdsgroepen in risico- en 
beschermende factoren. Er zijn verschillen in het type en in de cumulatie 
van de factoren. Bij de jongere adolescenten die in aanraking zijn geko-
men met de politie vanwege het plegen van een delict zijn meer risico’s 
gelegen in het individuele domein (gedragsproblemen) en het domein van 
het gezin (gebrekkige opvoeding) dan bij de oudere leeftijdsgroepen. Bij 
oudere adolescenten zijn juist vaker risico’s die betrekking hebben op de 
bredere sociale omgeving (delinquente vrienden) of daarnaar verwijzen 
(riskante leefstijl). Verder blijkt dat naarmate jongeren op jongere leeftijd 
beginnen met het plegen van delicten (en met de politie in aanraking 
komen), er sprake is van meer criminogene en minder beschermende 
factoren over meerdere domeinen. Er is ons geen Nederlands onderzoek 
bekend onder jongeren in een politie- of justitiële setting waarin leeftijds-
verschillen in psychosociale problemen en risico- en beschermende facto-
ren zijn onderzocht. Wel is uit onderzoek bekend dat jongeren die al op 
jonge leeftijd delicten plegen en met de politie of justitie te maken krijgen, 
meer en in meerdere domeinen risicofactoren hebben dan jongeren die 
pas op latere leeftijd beginnen met het plegen van delicten.

Ten derde blijken uit de literatuur nauwelijks verschillen tussen herkomst-
groepen in de mate waarin dynamische risico- en beschermende factoren 
voorkomen. Wel komt een riskante leefstijl, blijkend uit middelengebruik, 
vaker voor bij autochtone dan bij allochtone jongeren. Statische risico-
factoren in het gezinsdomein komen vaker voor bij allochtone jongeren 
dan bij autochtone jongeren. Ook zijn er indicaties dat de sterkte van de 
verbanden tussen risicofactoren en delinquentie tussen verschillende 
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herkomstgroepen niet hetzelfde zijn. De onderzochte studies hebben 
betrekking op jongeren uit algemene populatiestudies. Ook hierbij geldt 
dat ons geen onderzoek bekend is waarin verschillen zijn onderzocht 
tussen herkomstgroepen met betrekking tot psychosociale problemen en 
risico- en beschermende factoren bij jongeren die met de politie te maken 
hebben gekregen vanwege het plegen van een delict.

Ten vierde zijn er verschillen in de mate waarin risico- en beschermende 
factoren voorkomen bij verdachten van verschillende typen delicten. 
Hierbij moet wel worden opgemerkt dat veel onderzoek uitgaat van de 
gedachte dat het merendeel van de jeugdige daders zich niet specialiseert 
in één type delict. Uit onderzoek waarin verschillen in risico- en bescher-
mende factoren tussen geweldplegers, vermogensdelinquenten en overige 
delinquenten is onderzocht, blijken wel enkele verschillen te bestaan. Bij 
geweldplegers komen vaker andere vormen van agressief gedrag voor, 
blijkt vaker sprake te zijn van een riskante leefstijl en van slechte school-
prestaties dan bij plegers van andere delicten. Ook hebben plegers van 
geweld vaker een zwakke binding met ouders en is bij hen minder vaak 
sprake van toezicht door ouders over hun vrijetijdsbezigheden. Bij plegers 
van vermogensdelicten komen andere vormen van antisociaal gedrag 
vaker voor en is minder vaak sprake van goede schoolprestaties. Wel 
blijken deze relaties vooral op te gaan indien sprake is van specialisatie. 
Verder blijkt dat specialisatie juist vaker voorkomt bij de ernstiger vormen 
van geweld en vermogensdelicten en minder vaak bij de lichtere vormen 
van deze typen delicten.



In het empirische deel van deze studie wordt de mate van zorg over 
mogelijke psychosociale problemen en de aanwezige specifieke risico- en 
beschermende factoren bij jongeren die een basisraadsonderzoek onder-
gaan geïnventariseerd. Daartoe is een cross-sectioneel retrospectief 
onderzoek uitgevoerd onder 12-18-jarigen die een basisraadsonderzoek 
hebben ondergaan, hetzij vanwege de verdenking van het plegen van een 
misdrijf, hetzij vanwege de overtreding van de Leerplichtwet. De selectie 
van de jongeren en de dataverzameling is uitgevoerd door de Raad van de 
Kinderbescherming en vond plaats in de periode oktober 2007 tot april 
2008. We maken bij dit onderzoek gebruik van informatie uit de BARO-
vragenlijst. De mate van zorg zoals gesignaleerd door raadsonderzoekers 
is door hen ingevuld op een wegingsformulier. De aanwezigheid van spe-
cifieke risico- en beschermende factoren zijn door de raads onderzoekers 
na afloop van een BARO-vragenlijst ingevuld op een scoreformulier. 
Daarnaast is een vragenlijst aan de jongeren voorgelegd waarmee tem-
peramenteigenschappen en de relatie met ouders zijn gemeten. In dit 
hoofdstuk beschrijven we de instrumenten die in het kader van de data-
verzameling werden gebruikt (paragraaf 3.1), vervolgens worden de onder-
zoeksgroep en het verloop van de dataverzameling beschreven (paragraaf 
3.2) en tot slot gaan we kort in op de analysemethoden (paragraaf 3.3).

3.1 Instrumenten voor de dataverzameling

3.1.1 De BARO-vragenlijst

De BARO is een semi-gestructureerde vragenlijst die in de eerste fase van 
de strafrechtelijke keten wordt afgenomen door raadsonderzoekers. Het 
is een screeningsinstrument dat als doel heeft te signaleren of er sprake 
is van mogelijke psychosociale problemen. Of sprake is van een zodanig 
ernstige problematiek dat er een psychiatrische stoornis is, kan niet wor-
den vastgesteld met de BARO. Daarvoor is aanvullende diagnostiek nodig 
zoals die plaatsvindt in een Persoonlijkheids Onderzoek.
De BARO-vragenlijst wordt afgenomen door (getrainde) raadsonderzoe-
kers. Deze raadsonderzoekers zijn getraind in het kunnen signaleren van 
mogelijke psychosociale problemen. De BARO-vragenlijst heeft een vast 
protocol van afname en bestaat uit drie delen. In het eerste deel komen 
demografische kenmerken aan de orde. Het tweede deel betreft een semi-
gestructureerde vragenlijst met voornamelijk open vragen. In dit deel 
komen negen gebieden van functioneren (‘leefgebieden’) aan de orde. 
De leefgebieden zijn terug te voeren tot de diagnostische assen die in de 
DSM-IV-TR (American Psychiatric Association, 2000) worden onderschei-
den. Het betreft de as-I-classificatie waarmee psychische stoornissen en 
gedragsproblemen worden beschreven en de as-V-classificatie waarmee 
een beoordeling van iemands (dis)functioneren in verschillende  contexten 
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(gezin, vrije tijd en school) wordt gegeven. In het semi-gestructureerde 
interview komt per leefgebied een scala aan risico- en beschermende 
factoren voor deze problemen aan de orde. Het derde onderdeel van de 
BARO-vragenlijst betreft een zogenoemd ‘wegingsformulier’ waarop per 
leefgebied wordt aangegeven in hoeverre er volgens de raadsonderzoeker 
sprake is van zorgen.
De informatie die tijdens de BARO-vragenlijst wordt verkregen, is bij 
voorkeur afkomstig van meerdere informatiebronnen om zodoende de 
betrouwbaarheid van de antwoorden te vergroten. De BARO-vragenlijst 
wordt ingevuld op basis van gesprekken met de jongere en zijn of haar 
ouder(s) en bij voorkeur ook nog met een derde bron, bijvoorbeeld de 
mentor op school of een gezinsvoogd.

3.1.2 Het wegingsformulier

Om de eerste onderzoeksvraag en het eerste deel van de derde onder-
zoeksvraag te kunnen beantwoorden, is het wegingsformulier van de 
BARO-vragenlijst gebruikt. Op het wegingsformulier geeft de raadsonder-
zoeker voor elk van de negen leefgebieden aan in welke mate er sprake is 
van zorg bij de jongere.11 Per leefgebied wordt een afweging gemaakt op 
basis van specifieke risico- en beschermende factoren voor  psychosociale 
problemen die in het semi-gestructureerde interview aan de orde zijn 
gekomen. Het resultaat van deze afweging is een score van ‘geen’, ‘enige’, 
‘veel’ of ‘zeer veel’ zorg. Tevens is er nog een categorie ‘niet te wegen’ 
(Raad voor de Kinderbescherming, 2003).

De negen leefgebieden zijn onder te verdelen in aanwijzingen voor psychi-
sche of gedragsproblemen, het functioneren van de jongeren in alledaagse 
situaties (contexten), kenmerken van de woonomgeving en delictspeci-
fieke kenmerken. Het leefgebied ‘delict’ heeft betrekking op kenmerken 
die alleen verband houden met het delict waarvoor de jongere een raads-
onderzoek ondergaat. In dit onderzoek gaan we daar niet op in.

Aanwijzingen voor psychische of gedragsproblemen
Er worden vier leefgebieden onderscheiden: gevoel, gedrag, ontwikkeling 
en middelenmisbruik/gokken. Het leefgebied gevoel heeft betrekking op 
aanwijzingen van een negatief zelfbeeld, verlies van plezier in activiteiten, 
aanwezige stemmingsstoornis, traumatisering, vage pijnklachten, slaap-
problemen of een beginnende psychose. Dit leefgebied biedt aanwijzingen 
voor internaliserende problemen.

11 In de BAR� heeft men het over �domeinen�. In aansluiting met de literatuur in het ontwikkelingsecologi-In de BAR� heeft men het over �domeinen�. In aansluiting met de literatuur in het ontwikkelingsecologi-
sche model reserveren wij deze term voor het grotere geheel. Hierdoor hanteren wij een andere termi-
nologie dan in de BAR�-vragenlijst en -handleiding gebruikelijk is.
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Het leefgebied gedrag heeft betrekking op aanwijzingen voor slecht inzicht 
in eigen functioneren, voor ADHD, een oppositionele gedragsstoornis, 
zwakke zelfcontrole of agressieregulatie of aanwijzingen voor overmatige 
spanningsbehoefte. Dit leefgebied biedt aanwijzingen voor mogelijke 
externaliserende gedragsproblemen.
Bij het gebied ontwikkeling wordt de mate van zorg over het functione-
ren onder meer bepaald door de actuele gezondheid van de jongere en 
gezondheid in het verleden en motorische problemen. Dit leefgebied geeft 
aanwijzingen voor mogelijke ontwikkelingsproblemen.
Het leefgebied middelenmisbruik/gokken biedt aanwijzingen voor mogelijk 
problematisch middelengebruik en gokgedrag.

Functioneren in de contexten gezin, school of vrije tijd
Hierbij gaat het om functioneren in het gezin, op school of in de vrije 
tijd. Bij het leefgebied functioneren in het gezin is de mate van zorg die 
de raadsonderzoeker inschat afhankelijk van aanwijzingen over zorgen 
in het gezin op relationeel niveau, zoals zich thuisvoelen in het gezin of 
kunnen omgaan met conflicten. De mate van zorg over het functioneren 
op school wordt bepaald door aanwijzingen dat er cognitieve beperkingen 
zijn, gedragsproblemen op school, frequente schoolwisselingen of spijbel-
gedrag. De mate van zorg over functioneren in de vrije tijd wordt onder 
meer bepaald door aanwijzingen over overmatige verveling in de vrije tijd, 
het zich in een sociaal isolement bevinden, de diepgang van contacten 
met leeftijdgenoten en het hebben van een negatieve (delinquente) vrien-
dengroep.

Omgevingskenmerken
Verder is er het leefgebied omgevingskenmerken. De mate van zorg binnen 
dit gebied wordt bepaald door aanwijzingen voor de ernst van mogelijke 
problematische gezinsomstandigheden, gebrekkige opvoedingsstijlen, 
geweld in het gezin, middelengebruik van gezinsleden of delinquentie van 
gezinsleden.

Psychometrische kwaliteit van de BARO
In dit onderzoek wordt gebruikgemaakt van de versie van de BARO-
vragenlijst uit 2003 (Raad voor de Kinderbescherming, 2003). Van een 
eerdere, meer uitgebreide versie van de BARO is de psychometrische kwa-
liteit onderzocht (Doreleijers et al., 1999). Doreleijers et al. onderzochten 
in een pilotstudie onder 295 jongeren bij drie vestigingen van de Raad 
voor de Kinderbescherming de bruikbaarheid van de BARO in de praktijk 
als een screeningsinstrument. Uit deze pilot bleek dat de interne consis-
tentie van het BARO-wegingsformulier goed was (Cronbach’s α = 0,88). 
De interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van het wegingsschema is onder-
zocht door van 63 BARO’s de eerste BARO-afname te vergelijken met een 
BARO-afname in het kader van een (volgend) persoonlijkheidsonderzoek. 
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De interbeoordelaarsbetrouwbaarheid bleek voldoende (r = 0,69; p<,001). 
De validiteit van de BARO is onderzocht door voor 66 casussen na te 
gaan of de eerste screening met de BARO voldoende onderscheidend is 
voor het vaststellen van aanwezige psychische en gedragsproblemen en 
 problemen in het functioneren in de contexten gezin, school en vrije tijd. 
Het wegingsformulier bezit voldoende constructvaliditeit om aan te geven 
of er mogelijk sprake is van psychosociale problemen.12

Wel merken we hierbij tevens op dat het wegingsformulier van de BARO-
vragenlijst vooral gebaseerd is op het klinische oordeel van de raads-
onderzoeker.

3.1.3 Het scoreformulier en de jongerenvragenlijst

Op het wegingsformulier geeft de raadsonderzoeker aan in hoeverre er 
volgens hem of haar zorgen zijn op de verschillende leefgebieden. Dit 
zegt echter niets over meer specifieke risico- en beschermende factoren. 
Daartoe zijn een scoreformulier en een jongerenvragenlijst gebruikt.

Het scoreformulier
Aan de BARO-vragenlijst is een scoreformulier toegevoegd (zie bijlage 2). 
Dit scoreformulier is door de raadsonderzoekers na een BARO-afname 
ingevuld. Met het scoreformulier kan op basis van vragen uit de BARO een 
indicatie worden verkregen van risico- en beschermende componenten 
van risico- en beschermende factoren. Met betrekking tot de empirische 
bevindingen spreken we over risico- en beschermende componenten. 
Er zijn zowel componenten van statische als van dynamische factoren 
gemeten (Andrews & Bonta, 1994; Gendreau et al., 1996). Conform het 
ecologische ontwikkelingsmodel onderscheiden we factoren die betrek-
king hebben op het individuele domein, het domein van het gezin en de 
bredere sociale omgeving. Het merendeel van de vragen op het scorefor-
mulier heeft dichotome antwoordopties (zie bijlage 2). In box 1 worden de 
specifieke risico- en beschermende componenten die bij deze studie zijn 
betrokken weergegeven.

De jongerenvragenlijst
Daarnaast is een vragenlijst aan de jongere voorgelegd die op  vrijwillige 
basis is ingevuld.13 Hiermee is extra informatie verkregen over het 

12 Wel merken Doreleijers et al. (1999, p. 52) hierbij op dat gegeven het kleine aantal casussen dat is 
onderzocht, er nog verder onderzoek nodig is. In de pilot is ook onderzocht of een indexvraag die aan 
het einde van het wegingsformulier wordt ingevuld en betrekking heeft op een specifieke risicofactor 
voldoende sensitief en selectief is om aan te geven of al dan niet sprake is van aanwijzingen voor psy-
chische problemen. �ok dit blijkt het geval. Er worden weinig kinderen ingedeeld in de categorie psychi-
sche problemen terwijl ze die niet hebben én er worden zeer weinig jongeren ingedeeld in de categorie 
geen psychische problemen terwijl ze die wel hebben (Doreleijers, 1999, p. 52).

13 De ouders zijn ge�nformeerd over de deelname van hun kind aan het onderzoek. Hen werd de mogelijk-De ouders zijn ge�nformeerd over de deelname van hun kind aan het onderzoek. Hen werd de mogelijk-
heid geboden via �informed consent� deelname aan de studie te weigeren. In totaal zijn 42 weigeringen 
ontvangen, de jongerenvragenlijsten van deze jongeren zijn uit het onderzoek verwijderd.
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temperament van de jongere en over de ervaren relatie met ouders. 
Temperament is gemeten met vier schalen afkomstig uit de Early 
Adolescent Temperament Questionnaire-Revised (Putnam, Ellis & 
Rothbart, 2001; Rothbart, Ahadi & Evans, 2000).14 Agressie meet (directe en 
indirecte) verbale agressie van de jongere (6 items; Cronbach’s α = 0,75). 
Een hoge score op deze schaal duidt op een hoge mate van agressie. 
Frustratie meet negatieve of vijandige reacties van een jongere als deze 
wordt belemmerd in het uitvoeren van taken of bereiken van doelen 
(7 items; Cronbach’s α = 0,70). Een hoge score duidt op een hoge mate van 
frustratie. Zelfcontrole (effortful control) meet de capaciteit om op vrij-
willige basis gedrag en concentratie te reguleren (11 items: Cronbach’s 
α = 0,77). Een hoge score duidt op een hoge mate van zelfcontrole. De 
schaal sensatiezoeken meet de mate waarin een jongere in zijn (vrije tijd) 
activiteiten op zoek is naar spanning (6 items; Cronbach’s α = 0,41). Voor 
alle items geldt dat de antwoorden zijn gegeven op een vijfpunts Likert 
schaal (bijna nooit waar – bijna altijd waar). De door de jongere ervaren 
relatie met ouders is gemeten met de Social Production Functions vra-
genlijst (Ormel, Lindenberg, Steverink & Vonkorff, 1997). Het betreft een 
optelsom van de schalen affectieve relatie, gedragsbevestiging en geper-
cipieerde status met vader (12 items; Cronbach’s α = 0,85) en met moeder 
(12-items; Cronbach’s α = 0,90).15 In box 1 worden ook de in deze studie 
gebruikte specifieke risico- en beschermende componenten uit de jonge-
renvragenlijst weergegeven.

De specifieke risico- en beschermende componenten
In dit onderzoek zijn dichotome risico- en beschermende componenten 
gebruikt (indien nodig zijn de originele items gecodeerd, zie paragraaf 3.3 
dataverwerking). We onderscheiden statische en dynamische risico- en 
beschermende componenten. De componenten hebben betrekking op 
drie domeinen: het individuele domein, het gezinsdomein en het domein 
van de bredere sociale context. In de linkerkolom van box 1 worden de 
risicocomponenten weergegeven en in de middenkolom de beschermende 
componenten. Sommige risico- en beschermende componenten zijn 
tegenpolen (‘promotive’ factoren), andere zijn aparte risico- of bescher-
mende componenten. In bijlage 2 wordt beschreven uit welke items de 
factoren bestaan.

14 De Nederlandse vertaling van deze schalen is afkomstig uit de TRAILS-studie (Pietersma & Veenstra, 
2004). Hoewel bepaalde temperamentschalen zoals agressie en zelfcontrole theoretisch overlappen met 
gedrag dat is gesignaleerd door de raadsonderzoekers (gebaseerd op gesprekken met zowel de jongere 
als de ouder) zoals agressief gedrag en impulsief gedrag, blijken deze variabelen in dit onderzoek laag 
met elkaar te correleren (rβ<0,20). Daarom is besloten om zowel temperament zoals gerapporteerd door 
de jongere als gedrag zoals gesignaleerd door de raadsonderzoeker mee te nemen.

15 De correlaties tussen de drie schalen is zo hoog (rβ>0,60) dat besloten is deze bij elkaar te nemen.
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Box 1 Risico- en beschermende componenten gemeten met het scoreformulier en 
de jongerenvragenlijst

Risicocomponent Beschermende component (brona; informantb)

Statische factoren
Individu

Achtergrondkenmerken

Sekse ( jongen) – (B; j)

Speciaal onderwijs Hoog opleidingsniveau (B:j)

Verleden van (probleem)gedrag

Eerdere politiecontacten (recidivist) – (B; jo)

Ggz-voorgeschiedenis (afgelopen 6 maanden) – (B; j)

Tehuisverleden – (B; j)

Gezin

Scheiding ouders – (B; j)

Politiecontact gezinslid – (B; jo)

Dynamische factoren

Individu

Temperament

Hoog spanning zoeken Laag spanning zoeken (JV:j)

Laag zelfcontrole Hoog zelfcontrole (JV:j)

Hoog agressieniveau – (JV:j)

Hoog frustratie – (JV:j)

Gedragsproblemen

Impulsief gedrag – (B; jo)

Agressief gedrag (bijvoorbeeld woede-uitbarstingen, slaan, schoppen) – (B; jo)

Ander antisociaal gedrag (bijvoorbeeld bedriegen, liegen) – (B; jo)

Aandachtsproblemen (bijvoorbeeld moeite met concentratie) – (B; jo)

Oppositioneel opstandig gedrag (bijvoorbeeld driftig, opstandig, 

tegenspreken)

– (B:o)

Leefstijl

Doordeweeks veel met vrienden buitenshuis – (B; j)

Problematisch middelengebruik en/of gokken – (B: o)

– Lid van sportvereniging (B:jo)

Gezin

Zwakke binding met vader Sterke binding met vader (B; jo � JV:j)

Zwakke binding met moeder Sterke binding met moeder (B; jo � JV:j)

(Problematisch) middelengebruik gezinslid – (B; jo)

– Zicht ouders op vrijetijdsbesteding (B:o)

– Zicht ouders op vrienden (B:o)

Bredere sociale omgeving

Vrienden

Politiecontact vrienden – (B; j)

School

Slechte schoolresultaten Goede schoolresultaten (B:jo)

Spijbelen – (B:jo)

Schorsing op school – (B:jo)

– Goede relatie met leerkracht (B:jo)

a bron: B = BAR�; JV = Jongerenvragenlijst. 

b. informant: j = jongere, o = ouder. Alle variabelen hebben dichotome antwoordopties (nee = 0; ja = 1). �p enkele uitzonderingen na 

zijn de variabelen ook als dichotome items gemeten met het scoreformulier; de uitzonderingen zijn later gedichotomiseerd (zie hiervoor 

paragraaf 3.3 dataverwerking).
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In de rechterkolom staan de bron (de BARO-vragenlijst of de jongerenvra-
genlijst) en informanten (jongere of ouder) op basis waarvan de aanwezig-
heid van de factoren is vastgesteld. De statische factoren die betrekking 
hebben op achtergrondkenmerken, verleden van probleemgedrag en het 
gezin zijn alle afkomstig van vragen uit de BARO evenals de dynamische 
factoren gedragsproblemen, leefstijl, zicht van ouders op vrijetijdsbeste-
ding, politiecontact vrienden en schoolfactoren. Factoren die betrekking 
hebben op temperament zijn afkomstig uit de jongerenvragenlijst. Facto-
ren die betrekking hebben op binding met ouders zijn een combinatie van 
vragen van het scoreformulier en de jongerenvragenlijst.

Met het scoreformulier en de jongerenvragenlijst is slechts een deel van 
de bekende risico- en beschermende factoren voor (ernstig) delinquent 
gedrag gemeten. Redenen hiervoor zijn bijvoorbeeld dat niet alle factoren, 
zoals biologische factoren, specifieke opvoedingsstijlen van ouders of 
schoolfactoren door een raadsonderzoeker kunnen worden vastgesteld. 
Daarnaast heeft recent wetenschappelijk onderzoek nieuwe inzich-
ten opgeleverd over risico- en beschermende factoren en die zijn niet 
alle opgenomen in de BARO. Ook bleek het niet mogelijk om alle open 
vragen in de BARO op een eenduidige manier te voorzien van gesloten 
antwoordopties (bijvoorbeeld het meten van inconsistente of harde disci-
plinering van ouders). Een laatste, meer pragmatische, reden is dat we met 
het invullen van het scoreformulier de raadsonderzoekers niet overmatig 
wilden belasten.

Pilotstudie scoreformulier
Voorafgaand aan de dataverzameling zijn het scoreformulier en de 
jongerenvragenlijst voorgelegd aan enkele experts en vervolgens door 
30 raadsonderzoekers getest in een pilotstudie. Uit deze pilot bleek dat de 
raadsonderzoekers het scoreformulier bruikbaar en goed in te vullen von-
den. De vragen uit het scoreformulier waren voldoende begrijpelijk. Het 
invullen kostte wel extra tijd bovenop de standaardafname van de BARO. 
Op basis van de ervaringen van de raadsonderzoekers is ervoor gekozen 
het scoreformulier achteraan de BARO te voegen.

Afname bij verschillende informanten
De BARO wordt in het algemeen afgenomen bij meerdere informanten. 
Uit onderzoek van Doreleijers en collega’s (1999) bleek dat in 85% van de 
gevallen ten minste twee informanten zijn geraadpleegd. In de meeste 
gevallen worden de jongere en zijn ouders geraadpleegd. Uit gegevens van 
de Raad over 2006 blijkt dat de BARO in 17,8% niet volledig is afgenomen. 
Volgens de Raad (persoonlijke communicatie) gaat het daarbij onder meer 
om BARO-afnamen die gebaseerd zijn op één informant (in de meeste 
gevallen de jongere).
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In het onderhavige onderzoek is de informatie op het scoreformulier 
gebaseerd op meerdere informanten (94,4%).16 In de helft van de gevallen 
(49,1%) zijn drie informanten gesproken: jongere, (een van de) ouder(s) en 
mentor. In bijna de helft van de gevallen zijn twee informanten gesproken, 
namelijk de jongere en een van zijn/haar ouder(s) (45,3%) of de jongere en 
zijn of haar mentor (2,0%). In de overige gevallen is alleen met de jongere 
gesproken (2,7%), of is niet bekend met wie is gesproken (0,9%). De gege-
vens van deze laatste groep zijn niet meegenomen in de analyses.

3.2 De onderzoeksgroep

3.2.1 Doelpopulatie, selectie en dataverzameling

Doelpopulatie
De onderzoeksgroep betreft een steekproef van 12-18-jarigen die een 
basisraadsonderzoek hebben ondergaan omdat ze door de politie werden 
verdacht van een strafbaar feit en jongeren die een basisraadsonderzoek 
hebben ondergaan omdat ze de Leerplichtwet hebben overtreden en door 
een leerplichtambtenaar zijn doorverwezen naar de Raad.
In 2006 zijn 31.053 jongeren die van een delict werden verdacht aangemeld 
bij de Raad voor een basisraadsonderzoek.17 Bij 19.728 van deze jongeren 
(63,5%) is tijdens het basisraadsonderzoek de BARO-vragenlijst gebruikt. 
Voor de overige zaken is een andere werkwijze gehanteerd. Zo is in een 
deel van de gevallen een basisraadsonderzoek niet nodig omdat bij de 
jongere recent (korter dan een half jaar) al een basisraadsonderzoek is 
afgenomen.

Selectie
Vanwege de verkennende aard van het onderzoek is niet gestreefd naar 
een representatieve weergave van de totale populatie van jongeren die een 
basisraadsonderzoek hebben ondergaan. Wel is getracht een landelijke 
spreiding te krijgen zodat het beeld niet vertekend zou worden door speci-
fieke kenmerken van jongeren in gemeenten of regiokantoren van de Raad.

16 Nagegaan is of het aantal informanten effect heeft op enkele demografische kenmerken. Daartoe zijn ten 
eerste verschillen naar sekse, leeftijd en herkomst onderzocht. Er is alleen een significante relatie gevon-
den tussen leeftijd en het aantal informanten. Bij 16-18-jarigen zijn relatief vaker twee in plaats van één of 
drie informanten geraadpleegd en bij de 14-15-jarigen zijn relatief minder vaak twee in plaats van één of 
drie informanten geraadpleegd. Bij de 16-18-jarigen zijn relatief minder vaak en bij de 14-15-jarigen rela-
tief vaker drie informanten geraadpleegd. Ten tweede is nagegaan of het aantal informanten verschilde 
naar type delict waarvan jongeren werden verdacht, het hebben van eerdere politiecontacten en scores 
op het wegingsformulier. Daarbij zijn geen verschillen gevonden. De verschillen in het aantal informanten 
dat door de raadsonderzoeker is gesproken lijken dus geen effect te hebben op de resultaten.

17 De overgang naar een nieuw registratiesysteem maakt het enkel mogelijk achtergrondinformatie van 
de populatie jongeren die een basisraadsonderzoek hebben ondergaan te krijgen over 2006. Verderop 
in deze paragraaf wordt onderzocht in hoeverre de onderzoeksgroep op enkele achtergrondkenmerken 
overeenkomt met de totale populatie jongeren die een basisraadsonderzoek heeft ondergaan. 
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De onderzoeksgroep is trapsgewijs geselecteerd. In de eerste trede 
heeft het landelijk bureau van de Raad de vragenlijsten uitgezet bij alle 
dertien regiokantoren. Daardoor is sprake van een landelijke spreiding. 
In de tweede trede zijn bij de regiokantoren de vragenlijsten door raads-
onderzoekers afgenomen tijdens een basisraadsonderzoek. We weten niet 
precies op welke wijze de selectie van jongeren heeft plaatsgevonden door 
de raadsonderzoekers.
Om uitsplitsingen binnen verschillende subgroepen mogelijk te maken 
en voldoende aantallen jongeren per cel te krijgen, is gestreefd naar een 
minimumaantal van 700 ingevulde scoreformulieren en vragenlijsten.

Dataverzameling
De dataverzameling betrof in eerste instantie de periode oktober 2007 
tot maart 2008 en is uiteindelijk verlengd tot eind maart 2008. Rekening 
houdend met non-respons, zijn in de eerste fase 1.000 vragenlijsten (de 
BARO, het scoreformulier en de jongerenvragenlijst) verspreid over de 
dertien regionale kantoren van de Raad (zie tabel 1). Ieder regiokantoor 
heeft 50 vragenlijsten toegestuurd gekregen, met uitzondering van de 
grote regiokantoren Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht en Zwolle. 
Deze regiokantoren kregen twee keer zoveel vragenlijsten toegestuurd als 
de kleinere regiokantoren. De regio’s hebben zelf de vragenlijsten uitgezet 
bij hun locaties (in totaal zijn er 22 locaties bij de 13 regio’s). De ingevulde 
vragenlijsten zijn retour gestuurd naar het landelijk bureau van de Raad. 
Omdat in februari 2008 geen vragenlijsten meer werden ontvangen, zijn 
begin maart 2008 600 nieuwe vragenlijsten uitgezet.18

Respons
Het totale responspercentage is 48,1% voor de BARO’s en de scoreformu-
lieren, en 36,6% voor de jongerenvragenlijsten (zie tabel 1). De respons-
percentages zijn aan de lage kant, maar wel vergelijkbaar met die uit 
enkele studies onder jongeren die met de politie of justitie in aanraking 
zijn gekomen vanwege het plegen van een strafbaar feit (Junger-Tas, 1985; 
Boendermaker, 1999). Zo werd door Junger-Tas et al. (1985) een  respons 

18 �nderzocht is in hoeverre achtergrondkenmerken van jongeren waarvan de vragenlijsten in de periode 
oktober 2007 tot en met februari 2008 zijn ontvangen, afwijken van die van jongeren waarvan de vra-
genlijsten in maart 2008 zijn ontvangen. De jongeren verschillen in achtergrondkenmerken en delict-
type, maar er zijn geen verschillen naar de mate van gesignaleerde zorg in de diverse leefgebieden en 
cumulatie van risico�beschermende componenten met uitzondering van de cumulatiescore op vrije tijd 
(zie paragraaf 5.3 voor operationalisering). In maart 2008 zijn relatief minder vrouwelijke respondenten 
en meer allochtone jongeren geselecteerd. Daarnaast zijn er relatief minder verdachten van geweldsde-
licten en meer verdachten van vermogensdelicten en schoolverzuim. �ok hebben jongeren meer risico�s 
ten aanzien van hun vrijetijdsactiviteiten dan jongeren in de eerste fase. Deze bevindingen, in samen-
hang met het lage responspercentage op het aantal ontvangen jongerenvragenlijsten, wijzen erop dat 
de selectie in de periode tot maart 2008 meer gestuurd is op basis van vrijwilligheid van deelname en 
de periode maart 2008 meer een weergave geeft van het aantal jongeren dat in een specifieke periode 
een basisraads onderzoek krijgt. Uiteindelijk bleek de periode van onderzoek bij geen enkele analyse een 
effect te hebben op de resultaten.
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van 34% onder jongeren met politiecontacten gerealiseerd en door 
Boendermaker een respons van 51% (1999).
Voor dit onderzoek is het niet mogelijk om na te gaan in hoeverre er sprake 
is van een selectieve bias van de respons. Een belangrijke reden hiervoor 
is dat er geen achtergrondkenmerken bekend zijn van de non-respons. 
Tevens is onbekend welke selectiecriteria zijn gehanteerd om voor de ene 
jongere wel en voor de andere niet de vragenlijsten in te vullen en welke 
jongeren weigerden de jongerenvragenlijst in te vullen. Dit betekent dus 
dat de interpretatie van de resultaten alleen betrekking heeft op de onder-
zochte doelgroep en slechts indicatief is voor jongeren die worden aange-
meld bij de Raad.

Tabel 1 Responspercentage naar dataverzamelingsfase

 Uitgezet Retour Respons

(abs.) (%)

Periode oktober 2007 - februari 2008

BARO en scoreformulier 1.000 463 46,3

Jongerenvragenlijsten 1.000 432 43,2

Periode maart 2008

BARO en scoreformulier 600 306 51,0

Jongerenvragenlijsten 600 154 25,7

Totaal (oktober 2007 - maart 2008)

BARO en scoreformulier 1.600 769 48,1

Jongerenvragenlijsten 1.600 586 36,6

3.2.2 Achtergrondkenmerken van de totale onderzoeksgroep

In totaal zijn 769 BARO’s en scoreformulieren retour ontvangen (waar-
van 586 met een jongerenvragenlijst). Bij 32 respondenten ontbrak te 
veel informatie op de meeste items. Deze jongeren zijn verwijderd uit het 
onderzoek. De totale onderzoeksgroep bestaat uit 737 jongeren.

Achtergrondkenmerken
Het merendeel van de jongeren is man (78,7%), 20,9% is een vrouw en van 
de overige jongeren is de sekse onbekend. De 16-18-jarigen vormen de 
grootste groep (46,9%), gevolgd door 14-15-jarigen (39,2%) en 12-13-jarigen 
(11,8%). Van de overige jongeren is de leeftijd onbekend. Het merendeel 
van de jongeren is autochtoon Nederlands (62,4%). Van de allochtone 
 jongeren vormen de Marokkanen de grootste groep (9,1%), gevolgd 
door jongeren uit overig niet-westerse landen (8,3%) en jongeren van 
Surinaamse herkomst (6,8%).
De meeste jongeren komen uit het westen van Nederland (44,9%) en uit 
zeer sterk stedelijk gebied (42,6%). Jongeren uit het noorden van Nederland 



65Methode van onderzoek

(6,5%) en uit matig stedelijk gebied (7,3%) komen het minste voor in de 
onderzoeksgroep (zie bijlage 4, tabel 1 voor een overzicht).
Het merendeel van de jongeren woont in een twee-oudergezin. Ruim de 
helft van de jongeren (57,1%) woont bij beide biologische ouders en 3,3% 
van de jongeren woont bij één biologische en één stiefouder. Een derde 
van de jongeren (35,9%) woont in een eenoudergezin, waarvan 86% bij 
moeder en 14% bij vader. Verder woont 3,7% elders. Van 1,6% van de jonge-
ren is onbekend wat hun woonsituatie is.
Het opleidingsniveau van het merendeel van de jongeren (66,2%) is lager 
voortgezet onderwijs (speciaal onderwijs (11,9%), vmbo (50,6%), mavo 
(1,8%)) of lager onderwijs (1,9%)). Van de jongeren heeft 25,4% een vorm 
van hoger voortgezet onderwijs gevolgd of volgt dit nog steeds (mbo 
(16,4%), havo (6,2%), vwo (2,2%) of overig hoger voortgezet onderwijs 
(0,5%)). Van 8,4% van de jongeren is het opleidingsniveau onbekend.

Type delict
Het merendeel van de jongeren wordt op het moment dat het raads onder-
zoek is afgenomen verdacht van een strafbaar feit (93,9%), 5,4% van de 
jongeren wordt verdacht van twee delicten en 0,7% wordt verdacht van 
drie delicten. In dit onderzoek onderscheiden we geweldsdelicten, ver-
mogensdelicten, overige delicten en overtredingen van de Leerplichtwet. 
(In bijlage 3 wordt een overzicht gegeven van de indeling van de delicten). 
De meeste jongeren worden verdacht van een geweldsdelict tegen perso-
nen (36,9%), gevolgd door een vermogensdelict (27,7%). De overige delicten 
(17,2%) hebben hoofdzakelijk betrekking op een vernieling of openbare-
ordedelict. In 11,3% van de gevallen is sprake van een overtreding van de 
Leerplichtwet.

Eerdere politiecontacten (recidivisten)
Van alle jongeren is 46,3% niet eerder met de politie in aanraking geweest, 
49,3% heeft minstens één keer eerder met de politie te maken gehad. Van 
de overige jongeren (4,4%) is onbekend of ze eerder met de politie in aan-
raking zijn geweest. Hoewel is gevraagd naar het type eerdere delicten 
waarvan een jongere is verdacht, leverde dit geen bruikbare informatie op.

Achtergrondkenmerken in relatie tot delict
Voor de achtergrondkenmerken sekse, leeftijdsgroep en herkomst is ook 
nagegaan of deze gerelateerd zijn aan een van de vier delicttypen (tabel 2). 
Er zijn statistisch significante verschillen tussen deze verschillende 
achtergrondkenmerken naar type delict. Jongens verschillen van meis-
jes (χ2 (4) = 60,2; p<0,01). In vergelijking met jongens zijn meisjes vaker 
verdachte van een spijbeldelict (respectievelijk 7,2% en 26,6%), terwijl ze 
minder vaak verdachte zijn van een overig delict (respectievelijk 28,1% en 
9,1%).
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Verder verschillen de leeftijdsgroepen statistisch significant van elkaar 
(χ2 (6) = 16,7; p<0,01) in het percentage verdachte jongeren van een 
geweldsdelict. 12- en 13-jarigen worden relatief gezien vaker verdacht van 
een geweldsdelict dan de 16-18-jarigen (respectievelijk 52,9% en 32,4%).
Ook zijn er significante verschillen tussen de herkomstgroepen en het 
type delict waarvan ze worden verdacht (χ2 (18) = 66,4; p<0,01). Autochtoon 
Nederlandse jongeren blijken relatief minder vaak verdachte van vermo-
gensdelicten (23,3%) dan Marokkaanse (56,7%) en Surinaamse (44,0%) 
jongeren. Turkse jongeren blijken relatief gezien vaker verdachte te zijn 
van geweldsdelicten (56,4%) dan jongeren uit andere herkomstgroepen 
(variërend van 30,0% van de Surinaamse jongeren tot 44,4% van de Antil-
liaanse jongeren).

Tabel 2 Achtergrondkenmerken naar delicttype, in % 
(rijen tellen op tot 100%)

 N Geweld tegen 
personen

Vermogen Spijbelen Overig

 (abs.) (%)    

Sekse**

Man 580 36,0 28,6 7,2 28,1

Vrouw 154 40,3 24,0 26,6 9,1

Leeftijd*

12-13 jaar 87 52,9 21,8 9,2 16,1

14-15 jaar 289 38,1 27,7 12,8 21,5

16-18 jaar 346 32,4 29,5 9,8 28,3

Herkomstgroep**

Autochtoon 460 36,3 23,3 11,3 29,1

Marokkaans 67 31,3 56,7 3,0 9,0

Antilliaans 27 44,4 37,0 11,1 7,4

Surinaams 50 30,0 44,0 16,0 10,0

Turks 39 56,4 15,4 5,1 23,1

Overig westers 31 35,5 25,8 16,1 22,6

Overig niet-westers 61 39,3 21,3 18,0 21,3

* p<0,05. 

** p<0,01.

Achtergrondkenmerken in relatie tot eerdere politiecontacten
In het raadsonderzoek wordt ook gevraagd of een jongere al eerder met de 
politie te maken heeft gehad. Het is niet duidelijk of de raadsonderzoeker 
hiervoor ook geregistreerde gegevens zoals weergegeven in het Landelijke 
Overdrachts Formulier gebruikt. In de BARO wordt zowel aan de jongere 
als aan de ouders gevraagd of de jongere al eerder met de politie in aan-
raking is geweest. Wij baseren ons hier op een combinatie van deze twee 
items (r = 0,67; p<0,01). Jongeren met eerdere politiecontacten benoemen 
we in deze studie ook als recidivist.
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Onderzocht is of er verschillen zijn tussen first offenders en jongeren 
met eerdere politiecontacten naar achtergrondkenmerken (tabel 3). Er 
zijn geen statistisch significante verschillen tussen de herkomstgroepen 
naar eerdere politiecontacten (χ2 (6) = 8,1; p = 0,23) Er zijn wel significante 
verschillen tussen jongens en meisjes (χ2 (1) = 13,5; p<0,01) en leeftijds-
groepen (χ2 (2) = 20,8; p<0,01). Ten opzichte van de jongens hebben meisjes 
relatief gezien minder vaak eerdere politiecontacten (respectievelijk 37,9% 
en 55,0%). En bij de 12-13-jarigen zijn relatief gezien minder jongeren met 
eerdere politiecontacten.

Tabel 3 Achtergrondkenmerken naar eerdere politiecontacten, in % 
(rijen tellen op tot 100%)

 N First offender Jongeren met eerdere 
politiecontacten

 (abs.) (%)  

Sekse**

Man 580 45,0 55,0

Vrouw 154 62,1 37,9

Leeftijd**

12-13 jaar 87 66,3 33,7

14-15 jaar 289 51,6 48,4

16-18 jaar 346 40,3 59,7

Herkomstgroep

Autochtoon 460 47,7 52,3

Marokkaans 67 47,7 52,3

Antilliaans 27 46,2 53,8

Surinaams 50 52,4 47,6

Turks 39 52,6 47,4

Overig westers 31 30,0 70,0

Overig niet-westers 61 60,3 39,7

* p<0,05. 

** p<0,01.

3.2.3 Vergelijking met andere jongeren in de strafrechtelijke keten

Vergelijking met jongeren die een basisraadsonderzoek ondergaan
De onderzoeksgroep is voor enkele beschikbare achtergrondkenmer-
ken vergeleken met de populatie van jongeren waarvan in 2006 een 
basisraadsonderzoek is afgerond (zie bijlage 4, tabel 2). Daartoe zijn 
gegevens gebruikt uit het landelijke registratiesysteem van de Raad, het 
Management Informatie Systeem (MIS) waarin enkele achtergrond-
gegevens beschikbaar zijn over alle (afgeronde) basisraadsonderzoe-
ken. Vanwege de transitie naar een nieuw digitaal informatiesysteem 
waren enkel gegevens beschikbaar over 78% van de in 2006 afgeronde 
basisraads onderzoeken waarbij een BARO-vragenlijst is gebruikt.
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Nagegaan is in hoeverre de onderzoeksgroep afwijkt van de totale popu-
latie jongeren die in het MIS zijn geregistreerd wat betreft sekse, leeftijd, 
herkomst en kenmerken van het delict waarvan de jongeren werden 
verdacht. Ook is onderzocht in hoeverre de onderzoeksgroep overeenkomt 
met de geografische spreiding van de totale groep jongeren uit 2006. De 
onderzoeksgroep wijkt niet af van de totale populatie jongeren uit 2006 
wat betreft sekse, maar wel naar leeftijdsgroep, regio en type delict. In de 
onderzoeksgroep zitten relatief minder 16-18-jarigen en minder jongeren 
uit het westen van Nederland dan in de populatie van jongeren waarbij 
een BARO-vragenlijst is afgenomen. Ook is er een ondervertegenwoordi-
ging van jongeren die worden verdacht van een vermogensdelict, terwijl 
verdachten van een geweldsdelict en een spijbeldelict relatief oververte-
genwoordigd zijn.

Dat de onderzoeksgroep afwijkt van de totale groep jongeren die in het 
MIS zijn geregistreerd hoeft niet te betekenen dat onze onderzoeksgroep 
afwijkt van de totale populatie van jongeren die een basisraadsonderzoek 
ondergaan. Daarom zijn de gegevens ook vergeleken met die uit de studie 
van Boonmann, van Domburgh, Doreleijers en Van Kampen (2009) die 
een aselecte steekproef hebben getrokken van 1.700 digitaal beschikbare 
BARO’s uit 2005 in voornamelijk sterk en zeer sterk stedelijke gemeenten. 
Er zijn geen verschillen naar sekse, maar wel naar leeftijdsgroep en type 
delict. In onze onderzoeksgroep zitten relatief minder 12-13-jarigen en 
meer 16-18-jarigen. Verder zijn er relatief meer geweldsdelinquenten en 
minder delinquenten voor overige feiten binnen onze onderzoeksgroep.

Vergelijking onderzoeksgroep met de populatie verdachte jongeren
Tevens is de onderzoeksgroep op achtergrondkenmerken vergeleken met 
alle minderjarige jongeren die verdachte zijn van een misdrijf. Daarvoor 
zijn gegevens beschikbaar uit de Monitor Jeugd terecht 2007 (Blom & Van 
der Laan, 2007). Uit deze vergelijking blijkt dat de onderzoeksgroep niet 
afwijkt op de kenmerken sekse en leeftijd (zie bijlage 4, tabel 3). Wel zijn 
er (kleine) verschillen naar etnische herkomstgroep en type delict. In de 
onderzoeksgroep zijn iets meer jongeren van autochtone herkomst, waar-
bij met name het percentage jongeren met eerdere politiecontacten van 
autochtone herkomst iets groter en het percentage jongeren met eerdere 
politiecontacten van Marokkaanse herkomst kleiner is dan in de popu-
latie van verdachte jongeren. Ook zijn er (kleine) verschillen naar type 
delict waarvan de jongeren worden verdacht. De onderzoeksgroep bestaat 
relatief gezien uit meer verdachten van een geweldsdelict (met name meer 
first offenders) en van overige delicten (zowel first offenders als jongeren 
met eerdere politiecontacten) en uit minder verdachten van vermogens- 
en vernieling/openbareordedelicten (zowel bij first offenders als jongeren 
met eerdere politiecontacten).
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3.3 Dataverwerking en analyse

Dichotomisering van de antwoorden
In dit onderzoek zijn dichotome items gebruikt, namelijk risicofactor 
afwezig (0) of aanwezig (1), en beschermende component afwezig (0) of 
aanwezig (1). Uit onderzoek van Farrington en Loeber (2000) naar de 
effecten van dichotomisering ten opzichte van het gebruiken van variabe-
len op intervalniveau, blijkt dat dichotomisering van variabelen niet leidt 
tot verlies aan informatie en de interpretatie van gegevens juist vergemak-
kelijkt.
Voor de items van het scoreformulier zijn voor het dichotomiseren de 
antwoorden van de jongere en (een van) de ouders gebruikt. Daarbij is 
ervoor gekozen de componenten alleen te scoren als risico of bescherming 
wanneer beide informanten overeenstemden. De verschillen tussen de 
informanten zijn het grootst bij lidmaatschap van een sportvereniging 
(bij 15,2% geen overeenstemming tussen de informanten), gevolgd door 
gedragsproblemen (bij 7,8-14,4% van de jongeren verschilden de infor-
manten van mening) en eerdere politiecontacten (bij 10% geen overeen-
stemming). Bij de overige componenten is er in meer dan 96% van de 
gevallen overeenstemming tussen beide informanten. Dit betekent dat er 
in beperkte mate sprake is van een onderschatting van de mate waarin 
deze risico- en beschermende componenten aanwezig zijn.
Voor de items van de jongerenvragenlijst is gekozen voor een afkappunt 
op 1 standaarddeviatie van het gemiddelde. Voor de schalen frustratie, 
agressie en spanning zoeken is het afkappunt 1 standaarddeviatie boven 
het gemiddelde en voor de schalen zelfcontrole en affectieve relatie met 
ouders 1 standaarddeviatie beneden het gemiddelde. Uit ander onder-
zoek blijkt dat weinig spanning zoeken en hoge mate van zelfcontrole 
ook beschermende effecten hebben op delinquentie (Van der Laan et al., 
aankomend). Daarom is er ook voor gekozen beschermende componenten 
te construeren (de tegenpolen van de risicocomponenten). Het afkappunt 
hiervoor ligt op 1 standaarddeviatie beneden het gemiddelde voor span-
ning zoeken en 1 standaarddeviatie boven het gemiddelde voor zelfcon-
trole.

Ontbrekende waarden
Niet van alle jongeren is de informatie volledig ingevuld. Alleen jongeren 
over wie minstens tweederde van de informatie beschikbaar was zijn 
in de analyses meegenomen. De raadsonderzoekers hebben niet in alle 
gevallen zowel de items op het wegingsformulier als de afzonderlijke 
 risico- en beschermende componenten op het scoreformulier ingevuld. 
Dit betekent dat de informatie verkregen met het wegingsformulier 
betrekking heeft op een ander aantal jongeren dan de informatie verkre-
gen met het scoreformulier.
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Verder is met de ontbrekende waarden op het wegingsformulier anders 
omgegaan dan met de ontbrekende waarden op het scoreformulier. De 
reden hiervoor is gelegen in de verschillen in het meetniveau van de 
items. De ontbrekende waarden voor de mate van zorg op het wegings-
formulier en die van de risico- en beschermende componenten zijn als 
volgt geïmputeerd. Voor de ontbrekende waarden op het wegingsformulier 
is in multivariate analyses de gecorrigeerde item-gemiddelde imputatie 
gebruikt (Huisman, 2000). Voor de dichotome risico- en beschermende 
componenten is deze imputatiemethode niet geschikt. De ontbrekende 
waarden van de risico- en beschermende componenten zijn geïmputeerd 
met een 0 (risico- c.q. beschermende component afwezig).
In vergelijkende analyses met en zonder imputatiemethode is nagegaan in 
hoeverre de imputatie gevolgen heeft voor de interpretatie van de resul-
taten waarin samenhangen en verschillen tussen subgroepen zijn onder-
zocht. Uit deze analyses blijkt dat de imputatie geen gevolgen heeft voor 
de interpretatie van de resultaten.19

Analyses
Om vast te stellen of er verschillen tussen subgroepen (sekse, leeftijd, her-
komst) zijn, werden univariate analyses uitgevoerd. Afhankelijk van het 
meetniveau zijn diverse toetsen gebruikt. Het gekozen significantieniveau 
is 5%.
De univariate samenhangen tussen variabelen worden beschreven in 
termen van odds ratio’s (OR) en correlaties. Een odds ratio geeft de kans 
aan dat jongeren met een bepaald kenmerk (bijvoorbeeld impulsiviteit) 
ten opzichte van jongeren die dit kenmerk niet hebben al dan niet tot 
een bepaalde subgroep (bijvoorbeeld het hebben van eerdere politie-
contacten) behoren. Een odds ratio van 1 betekent dat er geen verschil 
is. Een odds ratio groter dan 1 wil zeggen dat de jongere met het speci-
fieke kenmerk (impulsiviteit) een grotere kans heeft om tot de subgroep 
te behoren (bijvoorbeeld al eens eerder met de politie in aanraking zijn 
geweest) dan niet tot die subgroep te behoren (first offender). Een odds 
ratio tussen de 0 en 1 wil zeggen dat een jongere een kleinere kans heeft 
om tot de subgroep te behoren. Een odds ratio groter dan 2,0 (of kleiner 
dan 0,5) betekent dat er een sterk verband is (Cohen, 1996).

Om te onderzoeken wat de belangrijke leefgebieden en risico- en bescher-
mende componenten zijn voor verdachten van verschillende typen delic-
ten en voor jongeren met eerdere politiecontacten zijn naast univariate 
analyses ook multivariate analyses uitgevoerd. Voor de verschillende 
delicttypen (geweld, vermogen, spijbelen en overig) zijn multinomiale 

19 �nderzocht is of de imputatie van invloed is op de (bivariate) samenhang tussen de gemeten variabelen. 
In totaal zijn 195 bivariate relaties bekeken. In zes gevallen veranderde de imputatie de significantie 
van de samenhang. Vanwege het beperkte aantal verschillen zijn we van mening dat de imputatie geen 
gevolgen heeft voor de interpretatie van de resultaten.
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logistische regressieanalyses uitgevoerd (Long, 1997). Om de verschillen 
tussen first offenders en jongeren met eerdere politiecontacten duide-
lijk te krijgen, zijn binaire logistische regressieanalyses uitgevoerd. Bij 
alle analyses is gekozen voor een achterwaartse stapsgewijze procedure 
(Wald-procedure) waarbij in elke stap variabelen met een p>0,10 uit de 
analyses worden verwijderd. In de resultatenhoofdstukken worden alleen 
die variabelen weergegeven die uiteindelijk op 5%-niveau significant zijn.
De analyses voor de leefgebieden zijn uitgevoerd in STATA 10.0, de analy-
ses voor de risico- en beschermende componenten zijn uitgevoerd in SPSS 
16.1. De resultaten van de multivariate analyses worden gepresenteerd 
in termen van maten die een kansverhouding aangeven. We gebruiken 
odds ratio’s (zie hierboven) en marginale effecten. Een marginaal effect is 
een kansverhouding, net als een odds ratio, maar dan uitgedrukt in een 
percentage voor een specifiek kenmerk. De som van de marginale effecten 
voor de verschillende waarden van een onafhankelijke variabele is gelijk 
aan 0 (Borooah, 2002; Liao, 1994).

3.4 Resumé

In het empirische onderzoek is gebruikgemaakt van informatie die door 
raadsonderzoekers tijdens een basisraadsonderzoek is ingewonnen. Bij 
een groot deel van de jongeren die een basisraadsonderzoek krijgen, wordt 
de BARO-vragenlijst als basis screeningsinstrument gebruikt. De infor-
matie in dit onderzoek is afkomstig van de jongeren en van (één 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 infor-
matie. Om de mate waarin specifieke risico- en beschermende factoren 
aanwezig zijn te kunnen onderzoeken, is daarnaast door de raadsonder-
zoekers 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 componenten 
 onderscheiden, zowel statische als dynamische. De risico- en bescher-
mende componenten hebben betrekking op kenmerken in het indivi-
duele domein (achtergrond kenmerken, verleden van probleemgedrag, 
temperament, gedrag, leefstijl), het domein van het gezin (scheiding, 
politiecontact gezinslid, binding met en opvoedingsstijl van ouders, 
 problematisch 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.
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De onderzoeksgroep is een selectieve steekproef van jongeren die een 
basisraadsonderzoek hebben ondergaan omdat ze door de politie zijn 
verdacht van een strafbaar feit en van jongeren die een basisraads-
onderzoek hebben ondergaan omdat ze door de leerplichtambtenaar zijn 
doorgestuurd vanwege een overtreding van de Leerplichtwet. Vanwege 
de verkennende aard van het onderzoek is vooral gestreefd naar een 
landelijke spreiding en niet naar een representatieve weergave van de 
onderzoeksgroep van alle jongeren die een basisraadsonderzoek hebben 
ondergaan. De respons is met 48% voor de BARO en 36% voor de jonge-
renvragenlijst aan de lage kant. In vergelijking met de in het MIS geregis-
treerde populatie van jongeren die een raadsonderzoek hebben ondergaan 
in 2006 (inclusief degenen bij wie een uitgebreider onderzoek plaatsvindt 
op verzoek van de officier van justitie of het Justitieel Casus Overleg) zijn 
er geen verschillen naar sekse. Wel is er een ondervertegenwoordiging 
van 16-18-jarigen, jongeren uit het westen van Nederland en jongeren die 
worden verdacht van een vermogensdelict. Er is een oververtegenwoordi-
ging van verdachten van een geweldsdelict en jongeren die vanwege een 
overtreding van de Leerplichtwet een raadsonderzoek hebben ondergaan.



In dit hoofdstuk onderzoeken we de mate van zorg die de raadsonder-
zoekers signaleren op de verschillende leefgebieden die tijdens een 
basisraadsonderzoek aan de orde komen. We gebruiken gegevens van 
het wegingsformulier van de BARO. De zorg die door raadsonderzoekers 
wordt gesignaleerd, biedt aanwijzingen voor mogelijke psychosociale 
problemen (Doreleijers et al., 1999). We beantwoorden de vraag in welke 
mate er volgens de raadsonderzoekers zorgen zijn over psychische of 
gedragsproblemen, functioneren in het gezin, op school, vrije tijd en over 
omgevingskenmerken (onderzoeksvraag 1). Omdat niet voor alle jonge-
ren het wegingsformulier is ingevuld en we in dit hoofdstuk de jongeren 
die vanwege een overtreding van de Leerplichtwet buiten beschouwing 
laten, beschrijven we eerst de achtergrondkenmerken van de onderzoeks-
groep (paragraaf 4.1). Daarna geven we een beschrijving van de mate van 
zorg die door de raadsonderzoekers op de verschillende leefgebieden is 
gesignaleerd (paragraaf 4.2). Ook worden verschillen onderzocht tussen 
jongens en meisjes, herkomst- en leeftijdsgroepen, verdachten van ver-
schillende typen delicten en first offenders en jongeren met eerdere poli-
tiecontacten. Vervolgens wordt nagegaan in hoeverre sprake is van een 
opeenstapeling van (zeer) veel zorg en welke zorggebieden vaker geza-
menlijk voorkomen (paragraaf 4.3). Tot slot wordt de eerste onderzoeks-
vraag beantwoord (paragraaf 4.4).

4.1 Achtergrondkenmerken

We hebben alleen die jongeren geselecteerd voor wie minstens op twee-
derde van de leefgebieden informatie is over de mate van zorg. Van 
98  jongeren ontbrak te veel informatie.20 Deze jongeren zijn niet in de 
analyses meegenomen. Daarnaast zijn de jongeren die een basisraads-
onderzoek ondergaan vanwege een overtreding van de Leerplichtwet, 
buiten beschouwing gelaten. Deze groep jongeren komt in hoofdstuk 6 
nader aan de orde.

De analyses hebben betrekking op 570 jongeren. Het merendeel daarvan 
is een jongen (82,8%). Bijna tweederde van de jongeren is autochtoon 
(61,1%). In 12,8% van de gevallen betreft het een 12-13-jarige, in 37,0% een 
14-15-jarige en 49,3% van de jongeren is 16-18 jaar. Van de overige jonge-
ren (0,9%) is de leeftijd onbekend. Geweldsdelicten zijn de meest voorko-
mende delicten waarvan deze jongeren worden verdacht (41,8%), gevolgd 
door een vermogensdelict (30,9%). Iets minder dan de helft van de jonge-
ren is first offender (45,1%) en iets meer dan de helft van de jongeren is al 

20 In de uitvalgroep zijn relatief gezien meer 14-15-jarigen (resp. 52,1% versus 38,8%; χ2 = 6,34; p<0,05) 
en meer jongeren met eerdere politiecontacten (respectievelijk 80,6% versus 63,8%; χ2 = 6,12; p<0,05) 
aanwezig.

4 De mate van zorg
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eerder met de politie in aanraking gekomen (51,4%). Van de overige jonge-
ren (3,5%) is onbekend of ze eerder met politie in aanraking zijn gekomen. 
De achtergrondkenmerken van de jongeren wijken niet significant af van 
de totale groep jongeren (zie bijlage 4, tabel 1).

4.2 Prevalentie

In deze paragraaf geven we eerst voor alle leefgebieden een totaalbeeld 
van de mate van zorg die door de raadsonderzoekers bij de jongeren is 
gesignaleerd. Vervolgens beschrijven we de verschillen in gesignaleerde 
zorg voor jongens en meisjes, voor jongeren uit verschillende leeftijds- en 
herkomstgroepen, voor jongeren die verdachte zijn van gewelds-, vermo-
gens- of een overig delict en voor first offenders en jongeren met eerdere 
politiecontacten.

4.2.1 Totale groep

Bij 19,6% van de jongeren signaleren de raadsonderzoekers op alle acht 
gebieden tezamen ‘geen’ zorg. Bij de overige 80,4% van de jongeren wordt 
door de raadsonderzoekers op minstens een van de acht leefgebieden 
enige, veel of zeer veel zorg gesignaleerd.

In tabel 4 wordt voor ieder leefgebied het percentage jongeren weergege-
ven naar mate van zorg zoals door de raadsonderzoekers gesignaleerd. 
Met uitzondering van het leefgebied functioneren op school blijkt per 
leefgebied bij meer dan de helft van de jongeren geen zorgen te worden 
gesignaleerd. De minste zorgen zijn er over middelenmisbruik/gokken en 
functioneren in het gezin (bij respectievelijk 78,6% en 66,3% van de jonge-
ren zijn er geen zorgen). Op de leefgebieden functioneren op school en 
gedrag is bij het merendeel van de jongeren volgens de raadsonderzoekers 
minstens enige zorg. De raadsonderzoekers signaleren op deze leefgebie-
den bij ongeveer de helft van de jongeren ‘geen’ zorg (respectievelijk 48,9% 
en 50,2%).

Ook blijkt uit tabel 4 dat bij een klein deel van de jongeren ‘zeer veel’ zorg 
is op minstens één leefgebied. Het percentage jongeren waarbij ‘zeer veel’ 
zorgen worden gesignaleerd over leefgebieden die betrekking hebben op 
psychische of gedragsproblemen, ligt tussen de 1,2% (ontwikkeling en 
middelenmisbruik) en 2,8% (gedrag). Het percentage jongeren waarbij 
zeer veel zorgen zijn over functioneren in een van de contexten ligt tussen 
1,4% voor gezin en 3,5% voor functioneren op school.
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De categorieën ‘veel’ en ‘zeer veel’ zorg geven aan dat er bij de jongere 
volgens de raadsonderzoeker kenmerken aanwezig zijn van (psychische 
of gedrags)problemen of van disfunctioneren in een context. Als we deze 
categorieën samenvoegen, is bij 6,1% van de jongeren (zeer) veel zorgen 
over middelenmisbruik/gokken, bij 9,1% van de jongeren over ontwikke-
ling, bij 10,2% over gevoel en bij 16,3% over het gedrag van de jongere. Dit 
betekent dat de raadsonderzoekers bij één op de tien jongeren kenmerken 
signaleren van internaliserende problemen (het leefgebied ‘gevoel’) en bij 
één op de zes jongeren kenmerken van externaliserende problemen (het 
leefgebied ‘gedrag’). Verder worden bij 9,1% (gezin) tot 15,6% (school) van 
de jongeren problemen in het functioneren in een van de contexten gesig-
naleerd.

Kortom, de meeste zorgen signaleren de raadsonderzoekers over het func-
tioneren van jongeren op school en over aanwijzingen voor externalise-
rende gedragsproblemen. De minste zorgen zijn er over de leefgebieden 
middelenmisbruik/gokken en het functioneren van jongeren in hun gezin.

Tabel 4 Prevalentie van de mate van zorg voor acht gebieden van 
functioneren volgens de BARO (N = 570) (de rijen tellen op 
tot 100%)

 Mate van zorg

Geen Enige Veel Zeer veel Onbekend

(%)

Psychische of gedragsproblemen

Ontwikkeling 63,3 25,8 7,9 1,2 1,8

Gedrag 50,2 32,6 13,5 2,8 0,9

Gevoel 63,5 25,3 7,9 2,3 1,1

Middelenmisbruik/gokken 78,6 13,5 4,9 1,2 1,8

Functioneren in

Gezin 66,3 22,8 7,7 1,4 1,8

School 48,9 29,1 12,1 3,5 6,3

Vrije tijd 55,8 30,5 10,0 1,8 1,9

Omgevingskenmerken 57,9 31,9 7,9 1,6 0,7

4.2.2 Jongens en meisjes, leeftijds- en herkomstgroepen

In deze subparagraaf beschrijven we de verschillen in de mate van zorg 
die door de raadsonderzoekers tussen jongens en meisjes, leeftijdsgroe-
pen en herkomstgroepen worden gesignaleerd. De categorieën ‘geen’ en 
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‘enige’ zorg zijn samengenomen, evenals de categorieën ‘veel’ en ‘zeer 
veel’ zorg.21

Nagegaan is of het percentage jongeren waarbij de raadsonderzoekers 
(zeer) veel zorg signaleren verschilt tussen jongens en meisjes, tussen 
verschillende leeftijdsgroepen en tussen de verschillende herkomstgroe-
pen (zie bijlage 4, tabellen 4-7).
Op geen van de leefgebieden signaleren de raadsonderzoekers verschillen 
tussen de leeftijdsgroepen in de mate van zorg.
Jongens en meisjes verschillen alleen statistisch significant (p<0,05) van 
elkaar op het leefgebied functioneren in de vrije tijd. Bij jongens is vaker 
sprake van (zeer) veel zorgen over de vrijetijdsactiviteiten dan bij meisjes 
(respectievelijk 13,3% en 5,1%).
Autochtone en allochtone jongeren verschillen significant (p<0,05) van 
elkaar in de mate van zorg ten aanzien van functioneren op school en 
in de vrije tijd. In vergelijking met autochtone jongeren signaleren de 
raadsonderzoekers bij allochtone jongeren vaker (zeer) veel zorg over het 
functioneren op school (respectievelijk 12,4% en 20,7%) en in de vrije tijd 
(respectievelijk 8,9% en 16,2%). Als we uitsplitsen naar herkomstgroep, 
blijven enkel verschillen over tussen de herkomstgroepen ten aanzien 
van functioneren in de vrije tijd. Bij Marokkaanse (18,0%), Antilliaanse 
(19,0%), Surinaamse (20,5%) en overig niet-westers allochtone jongeren 
(18,8%) is vaker sprake van zorgen over disfunctioneren in de vrije tijd dan 
bij autochtone (8,9%), Turkse (6,5%) en overig-westerse allochtone (9,1%) 
jongeren.
Kortom, de mate van zorg is voor jongens en meisjes en voor autochtone 
en allochtone jongeren op de meeste leefgebieden en voor de verschil-
lende leeftijdsgroepen op alle leefgebieden gelijk, aldus de raadsonderzoe-
kers.

4.2.3 Verdachten van gewelds-, vermogens- en overige delicten

Tussen verdachten van verschillende typen delicten zijn geen statistisch 
significante verschillen in de mate van zorg (zie bijlage 4, tabel 8). In mul-
tivariate analyses blijken alleen de achtergrondkenmerken sekse, leeftijd 
en herkomst te discrimineren tussen de delicttypen. Jongens hebben 
een kleinere kans om verdachte te zijn van een geweldsdelict, maar een 
grotere kans om verdachte te zijn van een overig delict, dan meisjes. De 
jongere leeftijdsgroepen hebben een grotere kans om verdachte te zijn van 

21 �m bij de diverse uitsplitsingen voldoende celvulling te krijgen, zijn voor ieder leefgebied de categorieën 
�geen� en �enige� zorg samengevoegd, evenals de categorieën �veel zorg� en �zeer veel zorg�. �m het 
effect van de indeling in twee categorieën voor de verschillen tussen subgroepen te bepalen, zijn de 
analyses die in deze paragraaf worden gepresenteerd ook onderzocht gebruikmakend van een driede-
ling in de zorgcategorieën, namelijk �geen�, �enige� en �veel � zeer veel zorg�. Daaruit bleken soortgelijke 
verschillen tussen de subgroepen als die hier worden gepresenteerd.
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een geweldsdelict dan de oudere leeftijdsgroepen, terwijl de oudere ado-
lescenten juist een grotere kans hebben om verdachte te zijn van overige 
delicten. Verder blijken allochtone jongeren eerder verdachte van vermo-
gensdelicten dan van overige delicten en autochtone jongeren eerder ver-
dachte van overige delicten.

4.2.4 First offenders en jongeren met eerdere politiecontacten

Met uitzondering van het leefgebied ontwikkeling, verschillen first offen-
ders en jongeren die eerder met de politie in aanraking zijn geweest op 
alle leefgebieden statistisch significant van elkaar. Bij jongeren die eerder 
met de politie in aanraking zijn gekomen worden op de leefgebieden vaker 
(zeer) veel zorgen gesignaleerd dan bij de first offenders (zie figuur 3 en 
bijlage 4, tabel 9).

Figuur 3 Percentage jongeren met (zeer) veel zorgen per leef-
gebied, uitgesplitst naar first offenders en jongeren met 
eerdere politiecontacten
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Zie bijlage 4, tabel 9 voor de corresponderende cijfers

In multivariate analyses is nagegaan welke leefgebieden waarop (zeer) 
veel zorg is gesignaleerd jongeren met eerdere politiecontacten het meest 
duidelijk onderscheiden van first offenders, rekening houdend met de 
andere leefgebieden, en achtergrondkenmerken. In tabel 5 worden de 
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resultaten weergegeven. Daaruit blijkt dat jongeren met eerdere politie-
contacten zich het meest duidelijk onderscheiden op de leefgebieden 
gedrag en functioneren in de vrije tijd, ongeacht de andere leefgebieden, 
sekse, leeftijd, herkomst en type delict. Jongeren waarbij (zeer) veel zorgen 
over gedrag en de vrije tijd zijn, hebben een (respectievelijk 16,0% en 3,0%) 
grotere kans om een jongere met eerdere politiecontacten te zijn (dan first 
offender), dan jongeren waarbij de raadsonderzoeker op deze leefgebieden 
hoogstens geen of enige zorg signaleren.

Tabel 5 De samenhang van de leefgebieden met (zeer) veel zorg 
en achtergrondkenmerken met eerdere politiecontacten 
(versus first offenders), in marginale effecten (N = 545)

Eerdere politiecontacten (versus first offender)

 Marginaal effect (SE)

Leefgebieden

(Zeer) veel zorgen over gedrag 0,16 ** (0,59)

(Zeer) veel zorgen over functioneren in de vrijetijd 0,03 * (0,01)

Controlevariabelen

Leeftijd 0,13 ** (0,03)

Geweld -0,15 ** (0,04)

* p<0,05. 

** p<0,01.

Multivariate binaire logistische regressieanalyse, achterwaartse stapsgewijze LR-procedure; 

Log Likelihood (4) = -352,3; χ2 (4) = 48,1; pseudo R2 = 0,06

Kortom, uit de analyses blijkt dat er geen leefgebieden met (zeer) veel zorg 
zijn die jongeren die van verschillende type delicten worden verdacht 
van elkaar onderscheiden. Wel verschillen first offenders en jongeren met 
eerdere politiecontacten op de diverse leefgebieden van elkaar. Rekening 
houdend met andere leefgebieden en achtergrondkenmerken, blijken 
(zeer) veel zorgen over leefgebieden die betrekking hebben op kenmerken 
van externaliserende gedragsproblemen en disfunctioneren in de vrije tijd 
het meest indicatief voor jongeren met eerdere politiecontacten.

4.3 Cumulatie en samenhang van leefgebieden met (zeer) veel zorg

Indien bij jongeren sprake is van problemen binnen een leefgebied, 
 blijken er vaak ook problemen op andere leefgebieden aanwezig (Rutter, 
2000; Vermeiren & Doreleijers, 2006). In deze paragraaf wordt beschreven 
in hoeverre bij de jongeren die een raadsonderzoek hebben ondergaan 
sprake is van een cumulatie van door de raadsonderzoekers gesignaleerde 
zorgen op de acht leefgebieden en welke verschillen daarbij zijn tussen 
subgroepen. Tevens wordt beschreven welke leefgebieden waarbij (zeer) 
veel zorgen worden gesignaleerd vaak samen voorkomen.



79De mate van zorg

Werkwijze
Er zijn drie cumulatiescores berekend. De eerste cumulatiescore is een 
somscore van (zeer) veel zorgen op de vier leefgebieden die betrekking 
hebben op de psychische of gedragsproblemen, namelijk gedrag, gevoel, 
ontwikkeling en middelenmisbruik/gokken (range 0-4; M = 0,42; SD = 0,85; 
Cronbach’s α = 0,66). Een hoge score geeft aan dat er sprake is van (zeer) 
veel zorgen op meerdere leefgebieden die betrekking hebben op kenmer-
ken van psychische of gedragsproblemen. De tweede cumulatiescore 
betreft een somscore van (zeer) veel zorgen op leefgebieden die betrek-
king hebben op het functioneren van de jongere in het gezin, op school 
en in de vrije tijd (range 0-3; M = 0,37; SD = 0,76; Cronbach’s α = 0,72). Een 
hoge score betekent dat in meerdere contexten in het alledaagse leven 
(zeer) veel zorgen zijn over het functioneren van de jongere. Tot slot is een 
totaalsomscore berekend. Dit is een somscore van (zeer) veel zorgen op 
alle acht leefgebieden (range 0-7; M = 0,88; SD = 1,63; Cronbach’s α = 0,82). 
Een hoge score op deze schaal betekent dat een raadsonderzoeker bij een 
jongere (zeer) veel zorgen signaleerde over alle leefgebieden. Met behulp 
van variantieanalyses zijn voor de drie somscores de verschillen onder-
zocht naar sekse, leeftijd, herkomstgroep, delicttype en eerdere politie-
contacten.

4.3.1 Cumulatie van leefgebieden met (zeer) veel zorg

Bij 30,9% van de jongeren (N = 176) wordt op minstens een van de gebie-
den (zeer) veel zorg gesignaleerd (figuur 4). Bij 8,8% gaat het om (zeer) veel 
zorgen op één leefgebied, bij 22,1% van de jongeren betreft het op twee of 
meer gebieden (zeer) veel zorg. Bij de overige 69,1% van de jongeren signa-
leren de raadsonderzoekers op geen van de acht leefgebieden (zeer) veel 
zorgen (niet weergegeven in de figuur).

Als we uitsplitsen naar zorgen op leefgebieden die betrekking hebben 
op psychische of gedragsproblemen (gevoel, gedrag, middelenmisbruik/
gokken of ontwikkeling) en functioneren in een van de contexten (gezin, 
school, vrije tijd), is het beeld het volgende (zie figuur 5). Bij 24,4% van 
de jongeren is op minstens een van de vier leefgebieden die betrekking 
hebben op psychische of gedragsproblemen door de raadsonderzoekers 
(zeer) veel zorg gesignaleerd. Bij 11,8% van de jongeren gaat het om zorgen 
op twee of meer leefgebieden. Bij 22,9% van de jongeren zijn zorgen gesig-
naleerd over functioneren in het gezin, op school of in de vrije tijd. Bij 
10,2% van de jongeren gaat het om zorgen over disfunctioneren in twee of 
meer contexten.
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Figuur 4 Percentage jongeren naar aantal leefgebieden met (zeer) 
veel zorg (N = 176)
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Zie bijlage 4, tabel 10 voor de corresponderende cijfers

Figuur 5 Percentage jongeren naar aantal leefgebieden met (zeer) veel zorg, 
uitgesplitst naar psychische of gedragsproblemen en disfunctioneren 
in contexten (N = 176)
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Zie bijlage 4, tabellen 11 en 12 voor de corresponderende cijfers
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Bij 17,4% van de jongeren is sprake van zowel zorgen op leefgebieden die 
betrekking hebben op psychische of gedragsproblemen als over disfunc-
tioneren in een van de drie contexten. Nagegaan is hoe de verhouding 
is tussen op minstens één gebied (zeer) veel zorgen over psychische of 
gedragsproblemen en minstens één gebied (zeer) veel zorgen over func-
tioneren in een van de contexten. Bij driekwart (75,4%) van de jongeren 
waarbij zorgen zijn over psychische of gedragsproblemen is ook sprake 
van zorgen over functioneren in het gezin, de vrije tijd of op school, terwijl 
bij 7,4% van de jongeren waarbij geen of hoogstens enige zorg is gesigna-
leerd over de psychische of gedragsproblemen sprake is van zorgen over 
functioneren in een van de contexten. Jongeren bij wie op minstens één 
leefgebied (zeer) veel zorgen zijn over individuele problemen, hebben 
in vergelijking met jongeren bij wie op geen leefgebied ‘geen’ of ‘enige’ 
zorgen zijn, een veel grotere kans dat er ook (zeer) veel zorgen zijn over 
functioneren binnen een van de drie contexten (OR = 30,5; p<0,01).

Verschillen tussen subgroepen
Jongens en meisjes, jongeren uit verschillende leeftijdsgroepen en jonge-
ren die worden verdacht van verschillende typen delicten komen overeen 
wat betreft het gemiddelde op de somscores. Wel zijn er verschillen tussen 
herkomstgroepen en tussen first offenders en jongeren die eerder met de 
politie in aanraking zijn geweest (bijlage 4, tabel 13). In vergelijking met 
autochtone jongeren zijn bij allochtone jongeren gemiddeld vaker (zeer) 
veel zorgen over functioneren in de verschillende contexten. Uitgesplitst 
naar specifieke minderheidsgroepen zijn de verschillen tussen de her-
komstgroepen afwezig, dit vanwege de kleine aantallen. Het is dus ondui-
delijk bij welke specifieke herkomstgroepen sprake is van meerdere zorgen 
over de aanwezigheid van kenmerken van psychosociale problemen.
Verder vinden we dat jongeren met eerdere politiecontacten gemiddeld 
een hogere score hebben op zorgen over psychische of gedragsproblemen, 
functioneren in (een van de) de contexten en de totale somscore dan first 
offenders. Bij jongeren met eerdere politiecontacten signaleren de raads-
onderzoekers dus vaker dan bij first offenders op meerdere leefgebieden 
(zeer) veel zorgen. Dit is een indicatie dat bij jongeren die eerder met de 
politie te maken hebben gehad vaker meerdere kenmerken van mogelijke 
psychosociale problemen aanwezig zijn dan bij first offenders.

4.3.2 Samenhang tussen leefgebieden met (zeer) veel zorg

Bij 22,1% van de jongeren is op twee of meer leefgebieden die betrekking 
hebben op psychische en gedragsproblemen (zeer) veel zorg gesignaleerd. 
De vraag is welke zorggebieden vaak samen voorkomen. Daartoe is nage-
gaan bij hoeveel jongeren waarbij sprake is van zorgen over leefgebieden 
die betrekking hebben op psychische of gedragsproblemen ook sprake is 
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van zorgen over functioneren in de contexten gezin, school of vrije tijd. De 
sterkte van de relaties is onderzocht met odds ratio’s.

Uit tabel 6 blijkt dat door de raadsonderzoekers gesignaleerde zorgen 
over psychische of gedragsproblemen significant gerelateerd zijn aan 
zorgen over functioneren in het gezin, op school of in de vrije tijd en 
aan risicovolle omgevingskenmerken (een risicovolle gezinssituatie). De 
sterkste verbanden zijn er met het leefgebied gedrag. Bij een aanzienlijk 
deel van de jongeren waarbij (zeer) veel zorgen zijn gesignaleerd op het 
leefgebied gedrag blijken ook (zeer) veel zorgen aanwezig over het func-
tioneren in verschillende contexten. Bij 4,1% van de jongeren waarbij 
geen of enige zorgen zijn over gedrag is sprake van disfunctioneren in 
de vrije tijd, terwijl bij 52,8% van de jongeren waarbij (zeer) veel zorgen 
zijn over gedrag sprake is van (zeer) veel zorgen over functioneren in de 
vrije tijd. Zorgen op het leefgebied gedrag hangen sterk samen met zorgen 
over functioneren in de vrije tijd (OR = 26,3), in het gezin (OR = 20,6) en 
op school (OR = 17,3). Ook zijn zorgen over het leefgebied gedrag sterk 
gerelateerd aan risicovolle omgevingskenmerken (OR = 10,1). Met andere 
woorden, als de raadsonderzoekers (zeer) veel zorgen uiten over mogelijke 
externaliserende gedragsproblemen, uiten ze ook (zeer) veel zorgen over 
het functioneren van de jongere in verschillende contexten en over de 
omgeving waarin een jongere woont.

Tabel 6 Samenhang van zorgen over functioneren en omgeving met zorgen over 
psychische of gedragsproblemen (N = 570), in % en odds ratio’s

 Ontwikkeling Gedrag Gevoel Middelenmisbruik/
gokken

Mate van zorg

Geen 
enige

(Zeer) 
veel

 Geen 
enige

(Zeer) 
veel

Geen 
enige

(Zeer) 
veel

 Geen 
enige

(Zeer) 
veel

 

 
(%)  odds 

ratio
(%)  odds 

ratio
(%)  odds 

ratio
(%)  odds 

ratio

(Zeer) veel zorgen over

Functioneren in gezin 6,5 37,5 8,6 ** 3,2 40,7 20,6 ** 5,6 58,2 12,1 ** 7,3 34,4 6,6 **

Functioneren op school 12,6 53,1 7,8 ** 8,1 60,5 17,3 ** 12,8 41,8 6,3 ** 14,7 44,8 4,7 **

Functioneren in vrije tijd 8,2 48,0 10,3 * 4,1 52,8 26,3 ** 8,2 51,9 9,7 ** 8,9 55,9 13,0 **

Omgevingskenmerken 5,7 46,2 14,1 ** 4,7 33,3 10,1 ** 6,0 42,1 11,5 ** 8,1 25,7 3,9 *

* p<0,05. 

** p<0,01.

Zorgen over omgevingskenmerken
(Zeer) veel zorgen over de omgevingskenmerken waarin een jongere 
woont (structurele gezinskenmerken en opvoedingssituatie) zijn duidelijk 
gerelateerd aan (zeer) veel zorgen over functioneren in de verschillende 
contexten (tabel 7). Deze relatie is het sterkst met zorgen over het functio-
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neren in het gezin. Bij jongeren waarbij (zeer) veel zorgen zijn gesignaleerd 
over de omgevingskenmerken waarin zij wonen, is een veel grotere kans 
(OR = 21,6) dat er ook (zeer) veel zorgen zijn over het functioneren in het 
gezin dan bij jongeren waarbij geen of hoogstens enige zorgen zijn over de 
omgevingskenmerken.

Tabel 7 Samenhang van zorgen over functioneren met zorgen over 
omgevingskenmerken (N = 570), in % en odds ratio’s

 Omgevingskenmerken

 Geen / enige zorgen (Zeer) veel zorgen  

(%) odds ratio

(Zeer) veel zorgen over

Functioneren in gezin 5,0 52,9 21,6 **

Functioneren op school 13,1 50,0 6,6 **

Functioneren in vrije tijd 8,0 51,9 12,5 **

* p<0,05. 

** p<0,01.

Verschillen tussen jongeren waarbij (zeer) veel zorgen over omgevings-
kenmerken worden gesignaleerd en jongeren waarbij geen of enige zorg 
is over omgevingskenmerken kunnen ook duidelijk worden gemaakt aan 
de hand van de eerder weergegeven cumulatiescores (tabel 8). De raads-
onderzoekers signaleren bij één op de tien (9,5%) van de 570 jongeren 
(zeer) veel zorgen over de gezinssituatie. In vergelijking met de jongeren 
waarbij geen zorgen zijn over omgevingskenmerken, hebben jongeren 
waarbij (zeer) veel zorgen zijn over de omgevingskenmerken gemid-
deld hogere scores op somscores van psychische of gedragsproblemen, 
disfunctioneren in een van de contexten en de totale somscore (exclusief 
omgevingskenmerken).22

Tabel 8 Gemiddelde somscores van (zeer) veel zorgen over leef-
gebieden die betrekking hebben op psychische of gedrags-
problemen, functioneren in contexten en totaal somscore 
(N = 570), naar omgevingskenmerken

 Psychische of gedrags-
problemena

Functioneren in gezin, 
school of vrije tijdb

Totaalc

(gemiddelde)

Omgevingskenmerk

Geen / enige zorgen (N=512) 0,29 0,25 0,54

(Zeer) veel zorgen (N=54) 1,63 1,49 3,09

a Significant verschil m.b.t. psychische of gedragsproblemen; F-waarde(1,564) = 154,2; p<0,01.

b Significant verschil op functioneren in context; F-waarde(1,564) = 163,9; p<0,01.

c Significant verschil op totaal somscore; F-waarde(1,564) = 202,1; p<0,01. De totaalsomscore is exclusief 

omgevingskenmerken (range 0-7; M = 0,78; SD = 1,45).

22 De totaalsomscore is herberekend nu zonder het leefgebied omgevingskenmerken.
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4.4 Beantwoording van de eerste onderzoeksvraag

In dit hoofdstuk is onderzocht in welke mate bij jongeren die een basis-
raadsonderzoek ondergaan door de raadsonderzoekers op acht leefgebie-
den die met de BARO worden gemeten, zorgen worden gesignaleerd. We 
hebben gebruikgemaakt van de mate van zorg zoals weergegeven op het 
wegingsformulier van de BARO. De door de raadsonderzoeker gesigna-
leerde zorgen zijn aanwijzingen voor mogelijke psychosociale problemen. 
Met de bovenstaande bevindingen kunnen de eerste onderzoeksvraag en 
bijbehorende deelvragen beantwoord worden.

In welke mate zijn er zorgen op leefgebieden die betrekking hebben op 
psychische of gedragsproblemen, functioneren in gezin, school of vrije tijd en 
omgevingskenmerken?
Bij één op de vijf jongeren (19,6%) signaleren de raadsonderzoekers op alle 
acht gebieden samen ‘geen’ zorg. Bij vier op de vijf jongeren (80,4%) wordt 
door de raadsonderzoekers op minstens één van de leefgebieden ‘enige’, 
‘veel’ of ‘zeer veel’ zorg gesignaleerd. Bij bijna één op de drie jongeren 
(31,0%) worden op minstens één leefgebied ‘(zeer) veel’ zorgen gesignaleerd.
De meeste zorgen zijn er over het leefgebied gedrag en de minste over het 
leefgebied middelenmisbruik/gokken. Bij 16,3% van de jongeren signale-
ren de raadsonderzoekers (zeer) veel zorgen op het leefgebied gedrag. Dit 
leefgebied heeft betrekking op aanwijzingen voor mogelijke externalise-
rende gedragsproblemen (zoals oppositioneel gedrag, ADHD of agressief 
gedrag).
Verder zijn bij 10,2% van de jongeren (zeer) veel zorgen over het leefgebied 
gevoel en zijn bij 9,1% van de jongeren (zeer) veel zorgen over het leef-
gebied ontwikkeling. Het leefgebied gevoel heeft betrekking op aanwij-
zingen voor mogelijke internaliserende problemen en het leefgebied 
ontwikkeling betreft aanwijzingen voor mogelijke ontwikkelingsproble-
men.
De minste zorgen zijn er ten aanzien van middelenmisbruik en gokken 
(bij 6,1% van de jongeren wordt (zeer) veel zorg gesignaleerd).
Met betrekking tot de leefgebieden die betrekking hebben op functioneren 
in verschillende contexten, signaleren de raadsonderzoekers de meeste 
zorgen over functioneren op school (bij 15,6% van de jongeren (zeer) veel 
zorgen) en de minste over functioneren in het gezin (bij 9,1% van de jonge-
ren (zeer) veel zorgen).

Welke verschillen zijn er tussen jongens en meisjes, leeftijd- en herkomst-
groepen?
Jongeren uit verschillende leeftijdsgroepen verschillen niet van elkaar 
in de mate waarin raadsonderzoekers zorgen uiten op de verschillende 
leefgebieden. Jongens en meisjes en jongeren uit verschillende herkomst-
groepen verschillen alleen van elkaar wat betreft de mate van zorg over 
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het functioneren in de vrije tijd. Dit leefgebied heeft betrekking op aspec-
ten als verveling of het hebben van een delinquente vriendengroep. Bij 
jongens (13,3%) is vaker dan bij meisjes (5,1%) sprake van (zeer) veel zor-
gen over functioneren in de vrije tijd. Ook blijkt bij Marokkaanse (18,0%), 
Antilliaanse (19,0%), Surinaamse (20,5%) en overig niet-westerse alloch-
tone jongeren (18,8%), vaker sprake te zijn van (zeer) veel zorgen over het 
het functioneren in de vrije tijd dan bij autochtone (8,9%), Turkse (6,5%) en 
overig-westers-allochtone jongeren (9,1%).

Welke verschillen zijn er tussen verdachten van verschillende typen delicten?
Er zijn geen verschillen gevonden in de mate van zorg tussen verdachten 
van gewelds-, vermogens- of overige delicten met betrekking tot de mate 
van gesignaleerde zorg op de verschillende leefgebieden.

Welke verschillen zijn er tussen first offenders en jongeren met eerdere 
 politiecontacten?
Bij jongeren met eerdere politiecontacten wordt op de meeste leefgebieden 
vaker (zeer) veel zorgen gesignaleerd dan bij first offenders. Belangrijke 
verschillen worden gevonden op de leefgebieden gedrag en functioneren 
in de vrije tijd. Rekening houdend met meerdere leefgebieden tegelijk en 
met diverse achtergrondkenmerken, uiten de raadsonderzoekers bij jonge-
ren met eerdere politiecontacten vaker dan bij first offenders zorgen over 
leefgebieden met aanwijzingen voor mogelijke externaliserende gedrags-
problemen en over het disfunctioneren in de vrije tijd.

In hoeverre is er sprake van een cumulatie van (zeer) veel zorgen over 
 verschillende leefgebieden?
Bij een op de vijf jongeren (22,1%) signaleren de raadsonderzoekers (zeer) 
veel zorgen in twee of meer leefgebieden. Meer specifiek is bij één op de 
tien jongeren (11,8%) sprake van (zeer) veel zorgen op twee of meer leefge-
bieden die betrekking hebben op psychische of gedragsproblemen of op 
twee of meer leefgebieden die gaan over het functioneren van de jongere 
(10,2%).
Er zijn geen verschillen in de gemiddelde mate van zorg tussen jongens 
en meisjes, jongeren van verschillende leeftijden en jongeren die worden 
verdacht van verschillende typen delicten. Wel blijkt bij allochtone jonge-
ren gemiddeld vaker sprake te zijn van een cumulatie van (zeer) veel 
zorgen over functioneren in de drie contexten, hoewel deze verschillen 
afwezig zijn wanneer er naar specifieke herkomstgroepen wordt gekeken. 
Bij jongeren met eerdere politiecontacten zijn gemiddeld vaker (zeer) 
veel zorgen over alle acht de leefgebieden dan bij first offenders. Dit wijst 
erop dat er bij jongeren met eerdere politiecontacten volgens de raads-
onderzoekers vaker aanwijzingen zijn voor mogelijke psychosociale 
problemen (psychische of gedragsproblemen en disfunctioneren in een 
van de contexten) dan bij first offenders.
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In hoeverre zijn in leefgebieden gesignaleerde zorgen aan elkaar gerelateerd?
De signalering van raadsonderzoekers van (zeer) veel zorgen op leef-
gebieden die betrekking hebben op psychische of gedragsproblemen 
hangt sterk samen met de signalering van (zeer) veel zorg over het 
 functioneren in de contexten gezin, school of vrije tijd. Zorgen over gedrag 
gaan samen met (in volgorde van sterkte) zorgen over het functioneren in 
het gezin, de vrije tijd en op school. Zorgen over gevoel blijken sterk samen 
te hangen met zorgen over de omgevingskenmerken en functioneren in 
het gezin. Zorgen over ontwikkeling gaan samen met zorgen over omge-
vingskenmerken en functioneren in de vrije tijd en in mindere mate ook 
met zorgen over functioneren in het gezin en op school. Verder blijkt de 
signalering van (zeer) veel zorgen over middelenmisbruik/gokken sterk 
samen te hangen met de signalering van (zeer) veel zorgen over functione-
ren in de vrije tijd, gevolgd door (zeer) veel zorgen over functioneren in het 
gezin en op school.



De mate waarin raadsonderzoekers zorgen signaleren over verschillende 
leefgebieden maakt niet duidelijk in welke mate bij jongeren die een 
basisraadsonderzoek ondergaan specifieke risico- en beschermende com-
ponenten voorkomen. In dit hoofdstuk onderzoeken we de mate waarin 
specifieke risico- en beschermende componenten voor delinquent gedrag 
door de raadsonderzoeker worden gesignaleerd (onderzoeksvraag 2). We 
maken gebruik van de gegevens die zijn verzameld met het scoreformulier 
dat na afname van een basisraadsonderzoek is ingevuld. Ingegaan wordt 
op specifieke risico- en beschermende componenten in het individuele 
domein (gedrag, temperament, leefstijl) en de domeinen gezin (gezins- en 
opvoedingssituatie) en bredere sociale context (vriendengroep en school). 
De risico- en beschermende componenten die hier worden onderzocht 
zijn afgeleiden van factoren die in longitudinale studies voorspellend blij-
ken voor delinquentie en recidive (zie hoofdstuk 2).
We geven eerst een beschrijving van de achtergrondkenmerken van 
de onderzoeksgroep in dit hoofdstuk (paragraaf 5.1). In paragraaf 5.2 
beschrijven we de prevalentie waarin de risico- en beschermende compo-
nenten voorkomen. We gaan in op verschillen tussen jongens en meisjes, 
leeftijd- en herkomstgroepen, verdachten van gewelds-, vermogens- en 
overige delicten en tussen first offenders en jongeren met eerdere poli-
tiecontacten. In paragraaf 5.3 wordt de cumulatie van risico- en bescher-
mende componenten in verschillende domeinen (individu, gezin, bredere 
sociale omgeving) onderzocht. Ook wordt nagegaan welke risico- en 
beschermende componenten samenhangen en of daarin verschillen zijn 
tussen subgroepen (sekse, leeftijd en herkomst). Vervolgens wordt nage-
gaan in hoeverre verdachten van verschillende delicttypen, first offenders 
en jongeren met eerdere politiecontacten verschillen wat betreft risico- 
en beschermende componenten in verschillende domeinen. We sluiten 
het hoofdstuk af met het beantwoorden van de tweede onderzoeksvraag 
(paragraaf 5.4).

5.1 Achtergrondkenmerken

Evenals in het vorige hoofdstuk zijn jongeren die een basisraadsonder-
zoek ondergaan vanwege een overtreding van de Leerplichtwet buiten 
beschouwing gelaten. Verder bleek van 22 jongeren onvoldoende infor-
matie aanwezig. De onderzoeksgroep bestaat dan ook uit 632 jongeren 
die verdacht zijn van een gewelds-, vermogens- of overig delict. Daarvan 
is 82,1% een jongen, 62,8% is van autochtoon Nederlandse herkomst. De 
gemiddelde leeftijd is 15 jaar en 10 maanden. 41,9% van de jongeren wordt 
verdacht van een geweldsdelict, 31,2% van een vermogensdelict en 26,9% 
van een overig delict. 49,1% van de jongeren kan worden aangemerkt als 
een first offender. De achtergrondkenmerken van de jongeren wijken niet 
significant af van die van de totale groep jongeren (zie bijlage 4, tabel 1).

5 Risico- en beschermende componenten
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Tabel 9 Prevalentie van risico- en beschermende componenten naar 
domein voor de totale groep (N = 632), in %

Risicocomponenten Beschermende componenten

(%) (%)

Statische componenten

Individu

Achtergrondkenmerken

Sekse ( jongen) 82,1 –

Speciaal onderwijs 10,4 Hoog opleidingsniveau 26,9

Verleden van (probleem)gedrag

Eerdere politiecontacten 50,9 –

Ggz-voorgeschiedenis (afgelopen 6 maanden) 10,1 –

Tehuisverleden 4,4 –

Gezin

Ouders gescheiden 39,7 –

Politiecontact gezinslid 27,5 –

Dynamische componenten

Individu

Temperament

Hoog spanning zoeken 11,6 Laag spanning zoeken 12,2

Laag zelfcontrole 10,1 Hoog zelfcontrole 10,8

Hoog agressieniveau 11,4 –

Hoog frustratie 13,1 –

Gedragsproblemen

Impulsief gedrag 35,0 –

Aggressief gedrag 15,8 –

Ander antisociaal gedrag 9,8 –

Aandachtsproblemen 30,9 –

Oppositioneel opstandig gedrag 26,6 –

Leefstijl

Doordeweeks veel vrije tijd met vrienden 

buitens huis doorbrengen 30,7 Lid van sportvereniging 28,6

Problematisch middelengebruik / gokken 10,8 –

Gezin

Zwakke binding met vader 5,4 Sterke binding met vader 7,0

Zwakke binding met moeder 9,5 Sterke binding met moeder 9,5

Toezicht ouders op vrije tijd 65,5

Toezicht ouders op vrienden 68,5

Problematisch middelengebruik gezinslid 2,2 –

Bredere sociale omgeving

Vrienden

Politiecontact vrienden 42,1 –

School

Slechte schoolresultaten 5,1 Goede schoolresultaten 49,8

Spijbelen 16,8 –

Schorsing op school 12,5

  Goede relatie met leerkracht 58,7
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5.2 Prevalentie

5.2.1 Totale groep

In tabel 9 worden de prevalenties weergegeven van de gesignaleerde 
risico- en beschermende componenten naar domein en ingedeeld naar 
statische en dynamische componenten. Binnen de categorie statische risi-
cocomponenten komen sekse (82,1%), eerdere politiecontacten (50,9%) en 
ouders die van elkaar zijn gescheiden (39,7%) het meeste voor. Een tehuis-
verleden komt met 4,4% het minste voor.
In de categorie van dynamische risicocomponenten, zijn de meest voor-
komende risico’s vrienden met politiecontact (42,1%), de individuele risi-
cocomponenten impulsief gedrag (35,0%), aandachtsproblemen (30,9%), 
oppositioneel opstandig gedrag (26,6%) en doordeweeks veel vrije tijd met 
vrienden buitenshuis doorbrengen (30,7%). Zwakke binding met vader 
(5,4%), slechte schoolresultaten (5,1%) en problematisch middelengebruik 
door een gezinslid (2,2%) komen relatief weinig voor. De meest voorko-
mende dynamische beschermende componenten zijn toezicht van ouders 
op vrienden (68,5%), toezicht van ouders op de vrije tijd (65,5%), een goede 
relatie met leerkracht (58,7%) en goede schoolprestaties (49,8%).

5.2.2 Jongens en meisjes, leeftijds- en herkomstgroepen

Vervolgens is de prevalentie van de componenten onderzocht voor ver-
schillende subgroepen (sekse, leeftijd en herkomst). De verschillen tussen 
de subgroepen zijn bepaald met een χ2-toets. In het onderstaande worden 
alleen de resultaten weergegeven waarbij sprake was van een significant 
verschil (p<0,05), in de tabellen 14 tot en met 16 in bijlage 4 worden ook de 
overige resultaten gegeven. Verschillen in prevalentie vertellen niets over 
de sterkte van de samenhang. Daarom zijn in die gevallen dat er verschil-
len zijn geconstateerd odds ratio’s berekend. Het voordeel van odds ratio’s 
is dat deze onderling vergelijkbaar zijn zodat de sterkte van een relatie kan 
worden aangegeven. We spreken over een sterk verband of grote verschil-
len als de odds ratio’s groter zijn dan 2,0 of kleiner dan 0,5 (Cohen, 1996).

Sekse
Er zijn weinig significante verschillen tussen jongens en meisjes in de 
mate waarin risico- en beschermende componenten voorkomen (zie 
bijlage 4, tabel 14). Hoewel bij meisjes overwegend hogere prevalenties 
worden gevonden, vooral voor componenten die betrekking hebben op 
gedragsproblemen, gezinssituatie en functioneren op school, verschil-
len de seksen maar op enkele componenten statistisch significant van 
elkaar (p<0,05). Jongens en meisjes verschillen van elkaar wat betreft 
eerdere politiecontacten, politiecontact van gezinsleden, doordeweeks 
veel tijd met vrienden buitenshuis doorbrengen en hoog  opleidingsniveau 
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(zie tabel 10). Relatief meer jongens dan meisjes zijn al eerder met de 
politie in aanraking geweest voor een strafbaar feit, brengen doorde-
weeks meer tijd door met vrienden buitenshuis en zijn vaker lid van een 
sportvereniging. Daarentegen hebben jongens in vergelijking met meisjes 
 minder vaak gezinsleden die met de politie te maken hebben gehad van-
wege een strafbaar feit. Verder volgen relatief meer jongens dan meisjes 
een opleiding op het niveau van havo of hoger. De grootste verschillen 
tussen jongens en meisjes zijn er voor eerdere politiecontacten (OR = 2,1) 
en politiecontact gezinslid (OR = 0,5).

Tabel 10 Risico- en beschermende componenten naar sekse 
(N = 629), in % en odds ratio’s

 Jongens Meisjes Jongens vs 
meisjes

 (N=519) (N=110)

 (%)  odds ratio

Risicocomponenten

Eerdere politiecontacten 53,9 36,4 2,1 **

Politiecontact gezinslid 25,0 40,0 0,5 **

Doordeweeks veel met vrienden buitenshuis 32,6 21,8 1,7 *

Beschermende componenten

Hoog opleidingsniveau 28,9 18,2 1,8 *

Lid van een sportvereniging 30,8 18,2 2,0 **

* p<0,05. 

** p<0,01.

Zie bijlage 4, tabel 14 voor de overige cijfers

Leeftijd
De drie onderscheiden leeftijdsgroepen (12-13-, 14-15-, 16-18-jarigen) 
verschillen in de prevalenties van speciaal onderwijs, eerdere politiecon-
tacten, agressieniveau van de jongere, vrijetijdsactiviteiten, verslaving, 
spijbelgedrag, hoog opleidingsniveau en sterke binding met moeder (zie 
tabel 11; zie bijlage 4, tabel 15 voor alle resultaten). De jongste en oudste 
leeftijdsgroep verschillen het meest van elkaar. Het percentage jongeren 
dat speciaal onderwijs volgt, een hoog agressieniveau heeft op de tempe-
ramentschaal en veel agressief gedrag vertoont (volgens de raadsonder-
zoeker) neemt af naarmate jongeren ouder zijn. Daarentegen neemt het 
percentage jongeren met eerdere politiecontacten, jongeren die veel tijd 
met vrienden buitenshuis doorbrengen, waarbij sprake is van middelen-
misbruik/gokken en dat spijbelt met de leeftijd toe.
Verder is het percentage jongeren dat een opleiding op het niveau van 
havo of hoger volgt bij de oudere leeftijdsgroepen hoger dan bij de jongere. 
Opvallend is dat het percentage jongeren met een sterke binding met 
moeder bij de jongste leeftijdsgroep flink lager ligt dan bij de andere leef-
tijdsgroepen, terwijl de twee oudste leeftijdsgroepen niet verschillen voor 
wat betreft een zwakke binding met moeder. Dit wijst erop dat bij adoles-
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centen die op jonge leeftijd al met de politie te maken krijgen vanwege het 
plegen van delicten bepaalde bindingsaspecten met ouders (met name de 
moeder) vaker verstoord zijn dan bij de oudere leeftijdsgroepen.
Verder zijn de verschillen tussen de leeftijdsgroepen voor speciaal onder-
wijs en hoog opleidingsniveau niet verwonderlijk omdat deze componen-
ten leeftijdsgebonden zijn.

Tabel 11 Risico- en beschermende componenten naar leeftijdsgroep (N = 621), 
in % en odds ratio’s

  12-13 14-15 16-18 14-15 16-18  16-18

 (N=78) (N=243) (N=300) vs 12-13 vs 12-13 vs 14-15

(%) odds ratio

Risicocomponenten

Speciaal onderwijs 20,5 15,2 4,3 0,7 0,2 ** 0,3 **

Eerdere politiecontacten 34,6 46,9 59,0 1,7 2,7 ** 1,6 **

Hoog agressieniveau (temperament ( j) 20,5 12,3 8,3 0,5 0,4 ** 0,6

Agressief gedrag (ro) 19,2 19,8 12 1,0 0,6 0,6 *

Doordeweeks veel buitenshuis 15,4 27,6 37,0 2,1 * 3,2 ** 1,5 **

Problematisch middelengebruik / gokken 2,6 7,4 15,7 3,0 7,1 ** 2,3 **

Spijbelen 7,7 14,0 21,3 2,0 3,3 ** 1,7 *

Beschermende componenten

Hoog opleidingsniveau 9,0 9,9 45,3 1,1 8,4 ** 7,6 **

Sterke binding met moeder 2,6 11,1 10,3 4,8 * 4,4 * 0,9

* p<0,05. 

** p<0,01.

( j) = volgens de jongere; (ro) = op basis van de scorelijst bij de BAR�-vragenlijst

Zie bijlage 4, tabel 15 voor de overige cijfers

Herkomst
Vanwege de kleine aantallen nemen we bij de vergelijking van de afzon-
derlijke componenten jongeren uit verschillende herkomstgroepen samen 
en vergelijken allochtone met autochtone jongeren. Bij drie risicocompo-
nenten zijn grote verschillen tussen autochtone en allochtone jongeren 
gevonden (zie tabel 12; zie bijlage 4, tabel 16 voor alle resultaten). Een ggz-
verleden, aandachtsproblemen en problematisch middelengebruik komen 
minder vaak voor bij allochtone jongeren dan bij autochtone jongeren 
(respectievelijk OR = 0,5, OR = 0,5 en OR = 0,2). Voor het overige gaat het 
om kleine verschillen tussen beide groepen. Impulsief gedrag komt iets 
minder vaak voor bij allochtone jongeren, politiecontact van een gezinslid 
komt daarentegen vaker voor bij allochtone jongeren. Wat betreft de pre-
valentie van beschermende componenten, blijkt bij relatief meer alloch-
tone jongeren een hoge mate van zelfcontrole en goede schoolprestaties 
dan bij autochtone jongeren, terwijl bij allochtone jongeren relatief min-
der vaak sprake is van toezicht van ouders op vrijetijdsactiviteiten en op 
de vrienden van de jongeren. Het gaat hier om kleine verschillen tussen de 
beide groepen.
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Tabel 12 Risico- en beschermende componenten naar herkomst-
groep (N = 631), in % en odds ratio’s

 Allochtoon Autochtoon Allochtoon vs 
autochtoon 

 (N=235) (N=396)

(%) odds ratio

Risicocomponenten

Ggz-verleden 6,4 12,4 0,5 *

Politiecontact gezinslid 32,3 24,7 1,5 *

Impulsief gedrag 27,7 39,1 0,6 **

Aandachtsproblemen 21,3 36,4 0,5 **

Problematisch middelengebruik / gokken 3,4 15,2 0,2 **

Beschermende componenten

Hoge mate zelfcontrole 14,5 8,6 1,8 *

Toezicht vrije tijd 58,3 69,7 0,6 **

Toezicht vrienden 60,4 73,2 0,6 **

Goede schoolprestaties 56,2 46,2 1,5 *

* p<0,05. 

** p<0,01.

Zie bijlage 4, tabel 16 voor de overige cijfers

5.2.3 Verdachten van gewelds-, vermogens- en overige delicten

Op univariaat niveau verschillen verdachten van gewelds-, vermogens- en 
overige delicten van elkaar wat betreft eerdere politiecontacten, agressief, 
ander antisociaal gedrag, doordeweeks veel buitenshuis, middelenmis-
bruik en toezicht van ouders op vrijetijdsactiviteiten en op vrienden (zie 
bijlage 4, tabel 17 voor alle resultaten).
Om te onderzoeken welke risico- en beschermende componenten jongeren 
die verdacht zijn van verschillende typen delicten het meest duidelijk van 
elkaar onderscheiden, zijn multivariate analyses uitgevoerd waarin rekening 
is gehouden met alle componenten tegelijk, alsook met de achtergrondken-
merken sekse, leeftijd en herkomst. In tabel 13 wordt het eindresultaat gege-
ven. Eerdere politiecontacten, agressief gedrag, ander antisociaal gedrag en 
toezicht van ouders op de vrienden van de jongere blijken ook na correctie 
met andere variabelen indicatief voor een van de drie typen delict. De groot-
ste verschillen zijn er voor agressief gedrag en ander antisociaal gedrag, 
gevolgd door eerdere politiecontacten en herkomst. Rekening houdend 
met de andere variabelen, hebben jongeren waarbij agressief gedrag wordt 
gesignaleerd een (28%) grotere kans om verdachte te zijn van een gewelds-
delict, maar een (respectievelijk 15% en 13%) kleinere kans om verdachte te 
zijn van een vermogensdelict of een overig delict. Ander antisociaal gedrag 
vergroot de kans op verdachte te zijn van een vermogensdelict (met 25%), 
terwijl het de kans op verdacht zijn van een geweldsdelict verkleint (met 
27%). Jongeren met eerdere politiecontacten hebben een (13%) kleinere 
kans om verdachte te zijn van een geweldsdelict en een (9%) grotere kans 
om verdachte te zijn van een overig delict. Allochtone jongeren hebben een 
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grotere kans om verdachte te zijn van een vermogensdelict en een kleinere 
kans om verdachte te zijn van een overig delict. Tot slot hebben jongens en 
oudere jongeren een kleinere kans om verdachte te zijn van een geweldsde-
lict en een grotere kans om verdachte te zijn van een overig delict, maar het 
gaat hier om kleine effecten.

Tabel 13 Multivariate samenhang van risico- en beschermende componenten met 
type delict (N = 598), in marginale effecten

 Geweld Vermogen Overig

 
Marginaal 

effect
(SE) Marginaal 

effect
(SE) Marginaal 

effect
(SE)

Risicocomponenten

Eerdere politiecontacten -0,13 ** (0,04) 0,04 (0,04) 0,09 * (0,04)

Agressief gedrag 0,28 ** (0,06) -0,15 ** (0,05) -0,13 * (0,04)

Ander antisociaal gedrag -0,27 ** (0,06) 0,25 ** (0,08) 0,02 (0,07)

Beschermende componenten

Toezicht ouders over vrienden 0,05 (0,05) -0,11 * (0,05) 0,06 (0,04)

Achtergrondkenmerken

Sekse (man) -0,08 $ (0,05) 0,02 (0,04) 0,06 $ (0,03)

Leeftijd -0,08 * (0,03) 0,03 (0,03) 0,05 $ (0,03)

Herkomst (allochtoon) 0,03 (0,04) 0,12 * (0,04) -0,16 ** (0,04)

$ <0,10.

* p<0,05. 

** p<0,01.

Multinominale Logistische regressie, achterwaartse stapsgewijze Likelihood Ratio-procedure 

(p-in 0,05; p-out >0,10); χ2(14) = 92,1; LL = -600,6; pseudo R2 = 0,07

5.2.4 First offenders en jongeren met eerdere politiecontacten

In deze paragraaf beschrijven we de verschillen tussen first offenders en 
jongeren met eerdere politiecontacten, de recidivisten. We beschrijven 
de verschillen in prevalentie van de risico- en beschermende componen-
ten bij first offenders en jongeren met eerdere politiecontacten (uni- en 
multivariaat). Tevens onderzoeken we verschillen tussen first offenders 
en jongeren met eerdere politiecontacten binnen de groepen jongens en 
meisjes, binnen verschillende leeftijdsgroepen en binnen de groepen van 
autochtone en allochtone jongeren. Om belangrijke risico- en bescher-
mende componenten voor jongeren met eerdere politiecontacten (ten 
opzichte van first offenders) te onderzoeken, zijn we eerst nagegaan welke 
componenten op univariaat niveau indicatief zijn voor het hebben van 
eerdere politiecontacten. Daarna zijn multivariate analyses uitgevoerd, 
waaruit de belangrijke risico- en beschermende componenten naar voren 
zijn gekomen, rekening houdend met alle andere componenten en ach-
tergrondkenmerken. In dit hoofdstuk geven we alleen de resultaten van 
de multivariate analyses weer. De tabellen met de resultaten van de uni-
variate analyses zijn te vinden in bijlage 4, tabellen 18 tot en met 21.
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Totale groep
Uit de univariate analyse blijkt dat jongeren met eerdere politiecontacten 
van first offenders verschillen op de statische individuele componenten 
(sekse, ggz-voorgeschiedenis), gedragsproblemen (impulsiviteit, agressie, 
ander antisociaal gedrag, oppositioneel opstandig gedrag), componenten 
die betrekking hebben op riskant gedrag (vaak met vrienden buitenshuis, 
middelenmisbruik) en probleemgedrag op school (spijbelen en schorsing) 
(zie bijlage 4, tabel 18). Deze risicocomponenten komen vaker voor bij 
jongeren met eerdere politiecontacten dan bij first offenders. De bescher-
mende componenten zijn: lid zijn van een sportvereniging, toezicht van 
ouders op vrijetijdsbezigheden, toezicht van ouders op vrienden van jon-
gere, goede schoolprestaties of een goede relatie met de leerkracht komen 
bij jongeren met eerdere politiecontacten relatief minder vaak voor dan bij 
first offenders. Er zijn geen verschillen tussen first offenders en jongeren 
met eerdere politiecontacten voor de statische gezinskenmerken en voor 
temperament.

Tabel 14 Multivariate samenhang van risico- en beschermende 
componenten met eerdere politiecontacten (N = 598), 
in marginale effecten

 Eerdere politiecontacten

 Marginaal effect (SE)

Risicocomponenten

Impulsiviteit 0,16 ** (0,05)

Problematisch middelengebruik / gokken 0,09 (0,07)

Schorsing 0,11 $ (0,06)

Beschermende componenten

Lid van sportvereniging -0,10 * (0,05)

Toezicht ouders vrienden -0,20 ** (0,05)

Goede schoolprestaties -0,07 (0,04)

Controlevariabelen

Sekse (man) 0,11 * (0,05)

Leeftijdsgroep 0,14 ** (0,03)

$ <0,10.

* p<0,05. 

** p<0,01.

Logistische regressie, achterwaartse stapsgewijze Likelihood Ratio-procedure (p-in 0,05; p-out >0,10);  

χ2 (8) = 84,9; LL = -370,83; pseudo-R2 = 0,10

In multivariate analyses is nagegaan welke risico- en beschermende 
componenten onderscheidend blijven tussen first offenders en jongeren 
met eerdere politiecontacten. Het uiteindelijke resultaat van de analyses 
staat in tabel 14. Daaruit blijkt dat van de risicocomponenten, impulsivi-
teit het sterkst samenhangt met het hebben van eerdere politiecontacten. 
Rekening houdend met andere componenten tegelijk, blijkt dat impulsi-
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viteit samenhangt met een 16% grotere kans om een jongere met eerdere 
politiecontacten te zijn. De beschermende componenten toezicht van 
ouders op vrienden en lid zijn van een sportvereniging zijn duidelijk gere-
lateerd aan een kleinere kans op eerdere politiecontacten. Jongeren waar-
van de ouders zicht hebben op wie hun vrienden zijn, hebben een 20% 
kleinere kans dat ze een jongere met eerdere politiecontacten zijn. Verder 
hebben jongens en oudere jongeren een grotere kans om te behoren tot 
de groep jongeren met eerdere politiecontacten. Wel moet hierbij worden 
opgemerkt dat een verklaarde variantie (pseudo-R2) van 10% laag is. Dat 
betekent dat de verschillen tussen de typen delinquenten voor een groot 
deel bepaald worden door (in deze studie niet gemeten) andere compo-
nenten.

Sekse
Uit univariate analyses blijkt dat er bij jongens meer verschillen zijn in 
de prevalenties van de risico- en beschermende componenten tussen 
first offenders en jongeren met eerdere politiecontacten dan bij meisjes. 
Bij jongens zijn op univariaat niveau veel verschillen tussen first offen-
ders en jongeren met eerdere politiecontacten (zie bijlage 4, tabel 19). Uit 
multivariate analyses (tabel 15) blijkt dat bij jongens impulsief gedrag 
en oppositioneel gedrag samenhangen met grotere kans op het hebben 
van eerdere politiecontacten dan op het first offender zijn. Toezicht van 
ouders op vrijetijdsbesteding en goede schoolresultaten hangen samen 
met een kleinere kans op eerdere politiecontacten. De verschillen tussen 
beide groepen zijn overwegend klein (de odds ratio’s zijn kleiner dan 2 of 
groter dan 0,5).
Bij meisjes zijn er univariaat niveau nauwelijks verschillen tussen first 
offenders en jongeren met eerdere politiecontacten in de prevalentie van 
de risico- en beschermende componenten. Uit multivariate analyses blijkt 
dat bij meisjes oppositioneel gedrag en toezicht op vrijetijdsbesteding 
belangrijke risicocomponenten zijn voor jongeren met eerdere politiecon-
tacten. Oppositioneel gedrag is bij meisjes sterk gerelateerd aan een grotere 
kans op het hebben van eerdere politiecontacten (OR = 3,7; p<0,05) en 
toezicht van ouders op vrijetijdsbesteding is sterk gerelateerd aan een klei-
nere kans op het hebben van eerdere politiecontacten (OR = 0,2; p<0,01).

Leeftijd
Uit de univariate analyses (bijlage 4, tabel 20) blijken duidelijke leeftijds-
verschillen in de verbanden van risico- en beschermende componenten 
met het hebben van eerdere politiecontacten. Ten eerste neemt het aantal 
componenten dat samenhangt met het hebben van eerdere politiecontac-
ten af, als leeftijd toeneemt. In univariate analyses zijn de meeste relaties 
gevonden bij de 12-13-jarigen en de minste bij de 16-18-jarigen.
Ten tweede zijn er inhoudelijke verschillen tussen de leeftijdsgroepen. 
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Tabel 15 Multivariate samenhang van risico- en beschermende 
 componenten met eerdere politiecontacten, apart voor 
jongens en meisjes, in odds ratio’s

 Jongeren met eerdere politiecontacten versus first offenders

Jongen (N=470)a Meisje (N=110)b

 odds ratio (95% CI) odds ratio (95% CI)

Impulsief gedrag 1,7 * (1,1 – 2,7) –

Oppositioneel gedrag 1,7 * (1,0 – 2,8) 3,7 ** (1,3 – 11,1)

Toezicht vrije tijd 0,5 ** (0,3 – 0,8) 0,2 * (0,1 – 0,6)

Goede schoolprestaties 0,6 * (0,4 – 0,9) –

Constante 2,1  1,2  

* p<0,05. 

** p<0,01.

Logistische regressie, achterwaartse stapsgewijze Wald-procedure (p-in 0,05; p-out >0,10)

De analyses zijn voor jongens en meisjes apart uitgevoerd

a -2LL = 595,6; Nagelkerke R2 = 0,14.

b -2LL = 111,3; Nagelkerke R2 = 0,19.

Bij de 12-13-jarige jongeren met eerdere politiecontacten komen de 
gedragsproblemen impulsiviteit, agressie, oppositioneel en ander anti-
sociaal gedrag vaker voor dan bij 12-13-jarige first offenders. Verder blij-
ken toezicht van ouders op vrijetijdsbesteding en toezicht van ouders op 
vrienden bij 12-13-jarige jongeren met eerdere politiecontacten minder 
vaak voor te komen dan bij first offenders. Bij de 14-15-jarigen komen 
gedragsproblemen (impulsief gedrag, oppositioneel gedrag en overig 
antisociaal gedrag) vaker en toezicht van ouders op vrijetijdsbesteding, 
lidmaatschap van een sportvereniging en goede schoolprestaties minder 
vaak voor bij jongeren met eerdere politiecontacten. Bij de 16-18-jarigen 
komt oppositioneel gedrag relatief vaker en toezicht van de ouders op de 
vrienden en de vrijetijdsbesteding en lid van een sportvereniging minder 
vaak voor bij jongeren met eerdere politiecontacten.

In multivariate analyses voor de leeftijdsgroepen afzonderlijk blijken 
de volgende componenten nog onderscheidend tussen first offenders en 
jongeren met eerdere politiecontacten (tabel 16). Impulsief gedrag is bij 
de 12-13- en 14-15-jarigen gerelateerd aan een grotere kans op het hebben 
van eerdere politiecontacten, maar niet bij de oudste leeftijdsgroep. 
Toezicht op vrije tijd is bij de leeftijdsgroepen 14-15- en 16-18-jarigen gere-
lateerd aan een kleinere kans op eerdere politiecontacten, maar niet bij de 
jongste leeftijdsgroep.
Belangrijke aan een leeftijdsgroep gebonden componenten zijn opposi-
tioneel gedrag, toezicht op de vrienden van de jongere en goede school-
prestaties. Oppositioneel gedrag hangt alleen bij de jongste leeftijdsgroep 
samen met een grotere kans op eerdere politiecontacten. Verder blijkt 
toezicht op vrienden alleen bij de jongste leeftijdsgroep samen te gaan 
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met een kleinere kans op eerdere politiecontacten. Goede schoolprestaties 
blijken alleen bij de 14-15-jarigen samen te gaan met een kleinere kans op 
eerdere politiecontacten.
Interessant om op te merken is dat de gemeten componenten een ster-
kere verklaring bieden voor de jongste dan voor de oudere leeftijds-
groep (Nagelkerke’s R2 voor 12-13-jarigen = 34%, 14-15-jarigen = 12% en 
16-18-jarigen = 9%). Dit kan erop wijzen dat bij de oudere leeftijdsgroepen 
meer andere componenten relevant zijn dan die we in dit onderzoek 
hebben gemeten. Zo zijn activiteiten met leeftijdsgenoten/vrienden (zoals 
de omgang met leeftijdsgenoten of groepsdruk) en situationele kenmerken 
van delictplegen niet onderzocht. Of andere componenten van belang zijn 
is echter niet met zekerheid te zeggen want anderzijds zien we juist bij de 
oudere leeftijdsgroep nauwelijks andere risico- en beschermende compo-
nenten en dat wijst erop dat er niet veel andere zorgwekkende compo-
nenten aanwezig zijn bij 16-18-jarigen en dat activiteiten met delinquente 
vrienden/leeftijdsgenoten voor deze leeftijdsgroep mogelijk voldoende 
risico’s zijn om delicten te plegen.

Tabel 16 Multivariate samenhang van risico- en beschermende componenten met 
eerdere politiecontacten, apart voor leeftijdsgroepen, in odds ratio’s

 Jongeren met eerdere politiecontacten versus first offenders

12-13-jarigen (N=78)a 14-15-jarigen (N=233)b 16-18-jarigen (N=287)c

odds ratio (95% CI) odds ratio (95% CI) odds ratio (95% CI)

Impulsief gedrag 3,8 * (1,1 – 12,4) 2,1 * (1,2 – 3,6) –

Oppositioneel gedrag 3,8 * (1,1 – 12,4) – –

Toezicht vrije tijd – 0,5 * (0,3 – 0,8) 0,4 ** (0,2 – 0,7)

Toezicht vrienden 0,2 ** (0,1 – 0,7) – –

Goede schoolprestaties – 0,6 * (0,3 – 1,0) –

Constante 0,6 1,6 2,9

* p<0,05. 

** p<0,01.

 -: niet in model opgenomen.

Logistische regressie, achterwaartse stapsgewijze Wald-procedure (p-in 0,05; p-out >0,10)

De analyses zijn voor de leeftijdsgroepen apart uitgevoerd

a -2LL = 78,4; Nagelkerke R2 = 0,34.

b -2LL = 301,3; Nagelkerke R2 = 0,12.

c -2LL = 362,9; Nagelkerke R2 = 0,09.

Herkomst
Uit univariate analyses blijkt dat bij autochtone jongeren met eerdere 
politiecontacten impulsief, oppositioneel en overig antisociaal gedrag, 
evenals middelenmisbruik en spijbelen vaker voorkomt dan bij autochto-
ne first offenders (zie bijlage 4, tabel 21). Allochtone jongeren met eerdere 
politiecontacten blijken vaker dan allochtone first offenders impulsief, 
agressief en oppositioneel gedrag te vertonen. Ook spenderen meer 
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allochtone jongeren met eerdere politiecontacten dan first offenders door-
deweeks hun vrije tijd buitenshuis met vrienden en zijn ze vaker geschorst 
van school dan allochtone first offenders. Wat betreft de beschermende 
componenten zijn zowel autochtone als allochtone jongeren met eerdere 
politiecontacten minder vaak lid van een sportvereniging, hebben minder 
ouders zicht op de vrijetijdsbesteding en de vrienden en is er minder vaak 
sprake van goede schoolresultaten. Voor autochtone jongeren met eerdere 
politiecontacten geldt verder dat ze minder vaak een goede relatie hebben 
met de leerkracht.

Uit multivariate analyses (zie tabel 17) blijken bij de allochtone jongeren 
impulsief gedrag, vaak vrije tijd buitenshuis doorbrengen en toezicht 
van ouders over de vrije tijd nog gerelateerd aan het hebben van eerdere 
politiecontacten. Allochtone jongeren waarbij sprake is van impulsief 
gedrag en veel vrije tijd buitenshuis doorbrengen hebben een grotere 
kans om eerdere politiecontacten te hebben dan om first offender te zijn. 
Allochtone jongeren waarbij sprake is van toezicht van ouders over hun 
vrijetijdsactiviteiten hebben juist een kleinere kans om een jongere met 
eerdere politiecontacten te zijn dan om first offender te zijn.
Bij de autochtone jongeren zijn oppositioneel gedrag en toezicht van 
ouders over de vrije tijd onderscheidend voor jongeren met eerdere poli-
tiecontacten versus first offenders. Bij autochtone jongeren is de aanwe-
zigheid van oppositioneel gedrag gerelateerd aan een grotere kans op het 
hebben van eerdere politiecontacten (dan op first offender zijn). Toezicht 
van ouders over de vrije tijd is bij beide groepen gerelateerd aan een klei-
nere kans op het hebben van eerdere politiecontacten (dan op first offen-
der zijn).

5.3 Cumulatie van risico- en beschermende componenten

In de voorgaande paragraaf is ingegaan op de afzonderlijke risico- en 
beschermende componenten. Uit de literatuur blijkt dat risico’s niet 
geïsoleerd voorkomen, maar dat wanneer er sprake is van een risicofac-
tor vaak ook andere risico’s aanwezig zijn (Loeber et al., 2006; Rutter et 
al., 1998; Rutter, 2000). Daarnaast hangt een cumulatie van risicocom-
ponenten (in verschillende domeinen) samen met een veel grotere kans 
op ernstige of persistente delinquentie, dan wanneer sprake is van een 
risicofactor (Van der Laan & Blom, 2006; Loeber et al., 2006; Pollard et al., 
1999; Stouthamer-Loeber et al., 2002). Op basis van de literatuur kunnen 
we verwachten dat bij jongeren met eerdere politiecontacten meer risico’s 
cumuleren en minder beschermende componenten aanwezig zijn. Maar 
welke verschillen zijn er nu tussen jongens en meisjes? Of tussen jongeren 
van verschillende leeftijdsgroepen of uit verschillende herkomstgroepen? 
En in hoeverre verschillen jongeren die verdacht worden van geweld, ver-
mogen of overige delicten van elkaar?
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Tabel 17 Multivariate samenhang van risico- en beschermende 
componenten met eerdere politiecontacten, apart voor 
autochtone en allochtone jongeren, in odds ratio’s

 Jongeren met eerdere politiecontacten versus first offenders

Allochtoon (N=222)a Autochtoon (N=386)b

 odds ratio (95% CI) odds ratio (95% CI)

Impulsief gedrag 2,0 * (1,0 – 3,7) –

Ander antisociaal gedrag 2,2 (0,9 – 5,2)

Oppositioneel gedrag – 1,8 * (1,1 – 3,1)

Vrije tijd buiten doorbrengen 2,3 * (1,1 – 4,5) –

Middelenmisbruik 1,8 (1,0 – 3,3)

Toezicht vrije tijd 0,3 ** (0,2 – 0,6) 0,6 * (0,3 – 0,9)

Constante 1,5 1,2

  

 -2 LL 277,7 503,4

Nagelkerke R2 0,17 0,10

* p<0,05. 

** p<0,01.

 -: niet in model opgenomen.

Logistische regressie, achterwaartse stapsgewijze Wald-procedure (p-in 0,05; p-out >0,10)

De analyse is voor autochtone en allochtone jongeren apart uitgevoerd

a -2LL = 277,7; Nagelkerke R2 = 0,17.

b -2LL = 503,4;Nagelkerke R2 = 0,10.

In deze paragraaf onderzoeken we de cumulatie van risico- en bescher-
mende componenten voor de drie onderscheiden domeinen (individu, 
gezin, bredere sociale context). We beschrijven de prevalentie van de 
cumulatiescores in de verschillende domeinen en de verschillen daarin 
tussen subgroepen. Ook beschrijven we de samenhang tussen cumulatie-
scores om meer duidelijkheid te krijgen over welke combinaties van 
risico- en beschermende componenten voorkomen bij jongeren die een 
basisraadsonderzoek ondergaan.23 Verder onderzoeken we welke opeen-
stapeling van risico’s de jongeren die al eerder met de politie te maken 
hebben gehad het sterkst van first offenders onderscheidt en of bij jonge-
ren met eerdere politiecontacten ook sprake is van een cumulatie van 
risico’s over meerdere domeinen en het ontbreken van bescherming in 
meerdere domeinen.

Werkwijze
Voor de verschillende domeinen zijn somscores gemaakt. Een somscores 
is een optelsom van de risico- en/of beschermende componenten die in 
paragraaf 5.1 zijn gebruikt. In box 2 wordt aangegeven uit welke compo-
nenten de somscores bestaan. Binnen het individuele en gezinsdomein

23 De samenhang tussen de specifieke risico- en beschermende componenten is ook onderzocht (zie 
bijlage 5).



100 Criminogene en beschermende factoren bij jongeren die een basisraadsonderzoek ondergaan

Box 2 Cumulatie van risico- en beschermende componenten per domein 

Somscores Componenten Range M (SD)

Statische risico’s

Individua Speciaal onderwijs, Ggz-geschiedenis, tehuisverleden 0–3 0.25 (0.50)

Gezin (risicovolle gezinssituatie) Scheiding in gezin, politiecontact gezinsleden 0–2 0.67 (0.69)

Dynamische risico’s

Individu

Moeilijk temperament Hoog spanning zoeken, hoog agressieniveau, hoog 
frustratieniveau, laag zelfcontrole

0–3 0.46 (0.77)

Gedragsproblemen Impulsief, agressief en ander antisociaal gedrag, 
aandachtsproblemen, oppositioneel gedrag

0–5 1.18 (1.40)

Riskante leefstijl Veel vrije tijd met vrienden buitenshuis doorbrengen, 
problematisch middelengebruik � gokken

0–2 0.41 (0.59)

Gezin

Risicovolle opvoedingssituatie Zwakke binding met vader en moeder, middelengebruik 
gezinsleden

0–3 0.17 (0.47)

Bredere sociale omgeving

Risicovolle bredere sociale omgeving Politiecontact vrienden, spijbelen, schorsing op school, 
slechte schoolresultaten

0–4 0.76 (0.80)

Bescherming

Individu Laag sensatiebehoefte, hoog zelfcontrole, lid van 
sportvereniging

0–3 0.52 (0.65)

Gezin

Beschermende opvoedingssituatie Sterke binding met vader en moeder, toezicht van ouders op 
vrije tijd jongere, ouders bekend met vrienden van jongere

0–4 1.50 (1.01)

Bredere sociale omgeving Goede relatie leerkracht, goede schoolresultaten 0–2 1.09 (0.85)

Totaal scores (dynamische componenten)

Risico-index Somscore van bovenstaande dynamische risicocomponenten 0–11 2.99 (2.38)

Beschermingsindex Somscore van bovenstaande beschermende componenten 0–9 3.11 (1.76)

a Eerdere politiecontacten worden hier niet meegenomen omdat deze een uitkomstmaat zijn.

is onderscheid gemaakt tussen een cumulatie van statische en dynami-
sche componenten. Zo is de somscore statische individuele risico’s een 
optelsom van speciaal onderwijs, ggz-geschiedenis en tehuisverleden. 
De somscore moeilijk temperament is een optelsom van hoge scores op 
spanning zoeken, agressieniveau en frustratieniveau en een lage score op 
zelfcontrole. Verder zijn er twee totaalscores gemaakt: Een risico-index (de 
optelsom van alle dynamische risicocomponenten) en een beschermings-
index (de optelsom van alle dynamische beschermende componenten). 
Voor het beschrijven van de mate waarin een cumulatie van risico- of 
beschermende componenten voorkomt, worden de scores van 2 en hoger 
samengenomen. Verschillen tussen subgroepen zijn onderzocht door de 
gemiddelden op de somscores te vergelijken met t-toetsen of ANOVA’s. 
Verder is de correlatie tussen de somscores onderzocht. Ook is onderzocht 
of hierbij verschillen zijn tussen de subgroepen.
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Figuur 6 Percentage jongeren met één en twee of meer risico- en beschermende 
componenten per domein
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Zie bijlage 4, tabel 22 voor de corresponderende cijfers

5.3.1 Prevalentie en verschillen tussen subgroepen

In figuur 6 wordt voor de somscores per domein de prevalentie weergege-
ven. Binnen ieder domein werden zowel somscores van risicocomponen-
ten als van beschermende componenten berekend (box 2). In de figuur 
wordt per domein het percentage jongeren gegeven dat één risico- of 
beschermende component heeft en dat twee of meer risico- of bescher-
mende componenten heeft.

Binnen het individuele domein komen meerdere gedragsproblemen 
het meeste en meerdere statische risicocomponenten het minste voor. 
Bij 36,4% van de jongeren worden twee of meer gedragsproblemen gesig-
naleerd, bij 11,1% zijn twee of meer risico’s op het gebied van temperament 
en bij 5,2% is sprake van meerdere riskante leefstijlcomponenten. Bij 7,1% 
van de jongeren is sprake van meerdere beschermende componenten. 
Verder is bij 3,0% van de jongeren sprake van twee of meer statische 
 risico’s op het individuele domein.
Binnen het domein van het gezin komt een cumulatie van beschermende 
componenten over de opvoedingssituatie het meest en meerdere risico-
componenten over de opvoedingssituatie het minst voor. Bij 58,4% van 
de jongeren is sprake van meerdere beschermende componenten die 
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 betrekking hebben op de opvoedingssituatie, terwijl bij 3,3% van de jonge-
ren sprake is van een cumulatie van een risicovolle opvoedingssituatie. 
Bij 12,8% van de jongeren is sprake van meerdere (statische) risico’s in de 
gezinssituatie.
Voor de bredere sociale omgeving is bij 15% van de jongeren sprake van 
twee of meer risico’s. Bij 40,3% is sprake van meerdere beschermende 
componenten in de bredere sociale context.

Op de risico-index (een optelsom van alle dynamische risicocomponen-
ten) zijn de verdelingen als volgt (zie figuur 7). Bij 13,9% van de jongeren 
is op geen van de componenten sprake van een risico en bij 19,3% van de 
jongeren is sprake van maximaal één risicocomponent (bij eenderde van 
de jongeren (33,2%) is dus sprake van maximaal één risicocomponent). Bij 
de overige 66,8% van de jongeren is sprake van twee of meer risicocompo-
nenten. Het percentage jongeren dat twee tot en met zes risicocomponen-
ten heeft, is ongeveer gelijk verdeeld en komt in het totaal op 57,5%. Vanaf 
zeven risicocomponenten of meer neemt het percentage jongeren duide-
lijk af. Daarom zijn jongeren met 7-11 risicocomponenten samengenomen. 
Bij 9,3% van de jongeren is sprake van zeven risicocomponenten of meer.
De vier groepen (0, 1, 2-6, 7 of meer risicocomponenten) verschillen niet 
naar sekse, leeftijd, herkomst of type delict. Wel blijken in de groep jonge-
ren met zeven of meer risicocomponenten significant meer jongeren met 
eerdere politiecontacten (80%) aanwezig dan first offenders.
Ook is nagegaan in hoeverre jongeren met veel risico’s weinig bescher-
mende componenten hebben. Naarmate het aantal risicocomponenten 
toeneemt, neemt het aantal beschermende componenten af (r = -0,37; 
p<0,01). In figuur 7 wordt voor jongeren met 0, 1, 2-6 en 7 of meer risico-
componenten de gemiddelde score gegeven van de beschermingsindex. 
Uit post-hoc toetsen (Bonferroni-test) blijkt dat jongens met zeven of meer 
risicocomponenten gemiddeld significant minder beschermende compo-
nenten hebben dan jongeren met minder dynamische risicocomponenten 
(p<0,01).

Sekse
Jongens en meisjes wijken niet van elkaar af wat betreft gemiddelde scores 
op de totale risico- en beschermingsindex. Uitgesplitst naar de somscores 
binnen de domeinen zijn er echter wel enkele verschillen. In vergelij-
king met jongens hebben meisjes gemiddeld een minder riskante leefstijl 
(t-waarde = -2,99; p<0,01), maar gemiddeld meer statische gezinsrisico’s 
(t-waarde = 3,34; p<0,01) en gemiddeld minder beschermende individuele 
componenten (t-waarde = -2,32; p<0,01). Naast de eerdere signalering (zie 
paragraaf 5.1.2) dat meisjes in een ongunstiger gezinssituatie wonen, laten 
deze bevindingen ook zien dat bij meisjes die bij de Raad komen sprake is 
van minder individuele buffers tegen probleemgedrag dan bij jongens en 
dat meisjes gemiddeld een ongunstiger gezinssituatie hebben dan jongens.
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Figuur 7 Gemiddelde scores op de beschermingsindex naar aantal 
risicocomponenten
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Zie bijlage 4, tabel 23 voor de corresponderende cijfers

Leeftijd
Er zijn geen verschillen tussen de leeftijdsgroepen wat betreft de gemid-
delde scores op de totale risico- en beschermende index. Wel zijn er 
significante verschillen voor riskante leefstijl (F-waarde (2, 618) = 13,68; 
p<0,01). Oudere adolescenten hebben gemiddeld een riskantere leefstijl 
dan jongere adolescenten. Ook verschillen de leeftijdsgroepen wat betreft 
statische individuele risico’s, maar dit leeftijdsverschil komt doordat spe-
ciaal onderwijs is opgenomen in deze somscore. Als we speciaal onderwijs 
buiten beschouwing laten, blijken er geen verschillen tussen de leeftijds-
groepen te zijn.

Herkomst
De herkomstgroepen verschillen van elkaar op de risico-index (F-waarde 
(6, 624) = 3,48; p<0,05). Met een post-hoc toets (Bonferroni-test) is nage-
gaan welke herkomstgroepen van elkaar verschillen. Daaruit blijkt dat 
Marokkaanse jongeren op de risico-index gemiddeld een lagere score heb-
ben dan autochtone, Antilliaanse en overig-westers allochtone jongeren. 
Met andere woorden, bij Marokkaanse jongeren die een basisraadsonder-
zoek ondergaan worden gemiddeld minder risicocomponenten gesigna-
leerd dan bij andere herkomstgroepen.
Verder zijn er significante verschillen tussen herkomstgroepen wat betreft 
een risicovolle gezinssituatie (F-waarde (6, 624) = 3,37; p<0,01), tempe-
rament (F-waarde (6, 624) = 2,20; p<0,05), gedragsproblemen (F-waarde 
(6, 624) = 2,19; p<0,05) en riskante leefstijl (F-waarde (6, 624) = 2,52; p<0,05). 
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De post-hoc toetsen laten alleen voor gezinssituatie een duidelijk verschil 
zien tussen Marokkaanse en Surinaamse jongeren. Bij Marokkaanse 
jongeren wordt vaker een minder risicovolle gezinssituatie gesignaleerd 
dan bij Surinaamse jongeren (p<0,05). Uit de post-hoc toetsen blijken geen 
significante verschillen tussen specifieke herkomstgroepen op tempera-
ment, gedragsproblemen en leefstijl.

5.3.2 Samenhang tussen cumulaties van risico- en beschermende 
componenten

Uit de literatuur blijkt dat risicofactoren voor delinquent gedrag vaak 
samengaan (zie paragraaf 2.3.2). Het gaat daarbij zowel om het samen-
gaan van risicofactoren binnen een domein als tussen domeinen. Meerdere 
risicofactoren binnen het individuele domein blijken duidelijk geasso-
cieerd met een toename van problemen op andere domeinen. Uit de lite-
ratuur blijkt dat de mate waarin risicofactoren aan elkaar geasso cieerd 
zijn niet binnen alle subgroepen hetzelfde is. We hebben onderzocht in 
hoeverre cumulatiescores van risico- en beschermende componenten bin-
nen en tussen de domeinen aan elkaar gerelateerd zijn. Ook is nagegaan of 
deze associaties aanwezig zijn binnen subgroepen (sekse, leeftijd en her-
komst). Hiermee krijgen we ook inzicht in de vraag of binnen subgroepen 
dezelfde associaties zijn tussen risico- en beschermende componenten.24

De bevindingen voor de totale groep worden weergegeven in tabel 18 (in 
bijlage 4, tabellen 24 t/m 30 worden de correlaties per subgroep gegeven). 
De belangrijkste bevindingen zijn dat naarmate sprake is van een cumu-
latie van dynamische individuele risicocomponenten, dit gepaard gaat 
met meerdere problemen in andere domeinen als gezin en de bredere 
sociale context (de vriendengroep en de school). Met name bij jonge-
ren met gedragsproblemen zijn de relaties overduidelijk. Als het aantal 
gedragsproblemen toeneemt, nemen ook de risico’s in de opvoedings-
situatie en de bredere sociale context toe.
Verder blijkt een toename van individuele risico’s geassocieerd met een 
afname van het aantal beschermende componenten in de verschillende 
domeinen. Opnieuw geldt dat de sterkste verbanden worden gesignaleerd 
bij gedragsproblemen: hoe meer kenmerken van gedragsproblemen, des te 
minder sprake is van een beschermende opvoedingssituatie en bescher-
ming in de bredere sociale omgeving (school). De relaties tussen de 
somscores zijn echter niet bij alle subgroepen even duidelijk aanwezig.

24 �mdat de subgroepen niet allemaal even groot zijn, is ervoor gekozen om bij grotere groepen uit te 
gaan van een strenger significantieniveau zodanig dat bij iedere groep de power vergelijkbaar blijft. De 
volgende significantieniveaus zijn gehanteerd: N<100, 5%-niveau; 100<N<300, 1%-niveau en N≥300, 
0,1%-niveau. Deze grenzen zijn arbitrair, maar wel gebaseerd op powerberekeningen waarbij bij een 
power van 0,8 voor verschillende effectgroottes (Pearson�s r) de α tegen de steekproefgrootte is afgezet.
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Tabel 18 Correlaties tussen cumulaties van risico- en beschermende 
componenten (N = 570)

 Cumulatie van risicocomponenten
Dynamische risico’s

Individu Gezin Overig

 1 2 3 4 5

Dynamische risicocomponenten

1 Temperament

2 Gedragsproblemen 0,23 **

3 Riskante leefstijl 0,11 ** 0,19 **

4 Risicovolle gezinssituatie 0,11 ** 0,12 ** 0,08

5 Risicovolle bredere sociale 

 context

0,13 ** 0,18 ** 0,14 ** 0,04

Beschermende componenten

6 Individu –0,07 -0,19 ** -0,05 ** 0,00 -0,06

7 Gezin -0,08 -0,24 ** -0,21 ** -0,11 ** -0,15 **

8 Bredere sociale context -0,10 ** -0,28 ** -0,20 ** -0,01 -0,17 **

Statische risicocomponenten

9 Individu 0,18 ** 0,29 ** 0,02 0,00 -0,02

10 Gezin 0,05 0,07 0,03 -0,05 0,09 *

* p<0,05. 

** p<0,01.

In het hiernavolgende gaan we meer specifiek in op de resultaten. Voor de 
overzichtelijkheid richten we ons vooral op de associatie van dynamische 
individuele risico’s met andere somscores van risico en bescherming. We 
beschrijven ook in welke mate de verbanden aanwezig zijn bij de verschil-
lende subgroepen (jongens en meisjes, 12-13-, 14-15- en 16-18-jarigen, en 
autochtone en allochtone jongeren).

Ten eerste de samenhang van gedragsproblemen met andere componen-
ten. Gedragsproblemen blijken het sterkst gerelateerd aan statische indivi-
duele risico’s (r = 0,29; p<0,01). Dit is ongeacht sekse, herkomst of leeftijd.
Gedragsproblemen zijn ook positief gerelateerd aan andere individuele 
risico’s zoals een moeilijk temperament (r = 0,23; p<0,01) en een riskante 
leefstijl (r = 0,19; p<0,01). De associatie van gedragsproblemen met een 
moeilijk temperament is niet significant (p<0,05) bij meisjes en jongere 
adolescenten (12-13-jarigen). Bovendien is de relatie van gedragspro-
blemen met een riskante leefstijl alleen bij meisjes en oudere jongeren 
(16-18-jarigen) niet significant. Met andere woorden, bij jongens en 
jongere adolescenten zijn gedragsproblemen duidelijk gerelateerd aan een 
riskante leefstijl, maar bij de andere subgroepen niet.
Gedragsproblemen hangen positief samen met een risicovolle opvoe-
dingssituatie (r = 0,12; p<0,01) en zijn negatief gerelateerd aan een 
beschermende opvoedingssituatie (r = -0,24; p<0,01). Uitgesplitst naar 
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subgroepen blijken gedragsproblemen alleen gerelateerd te zijn aan een 
risicovolle opvoedingssituatie bij meisjes en allochtone jongeren. Ander-
zijds vinden we wel bij de meeste subgroepen (behalve de 12-13-jarigen en 
meisjes) een negatieve associatie tussen gedragsproblemen en het ontbre-
ken van een beschermende opvoedingssituatie. Met andere woorden, bij 
meisjes en allochtone jongeren gaan gedragsproblemen samen met een 
risico volle opvoedingssituatie. Bij jongens, autochtone jongeren en jonge-
ren van verschillende leeftijdsgroepen gaan gedragsproblemen vooral 
samen met het ontbreken van een beschermende opvoedingssituatie.
Verder zijn gedragsproblemen ook positief geassocieerd met meerdere 
risico’s in de bredere sociale omgeving (r = 0,18; p<0,01) en negatief geas-
socieerd met beschermende componenten in deze bredere sociale context. 
Deze relaties worden bij alle subgroepen met uitzondering van de jongste 
leeftijdsgroep (12-13-jarigen) gevonden.

Ten tweede blijkt ook een moeilijk temperament geassocieerd met andere 
risico’s, hoewel de associaties overwegend zwak zijn. Een moeilijk tempe-
rament hangt samen met een riskante leefstijl, behalve voor meisjes en de 
jongste leeftijdsgroep. Verder wordt een positieve relatie gevonden tussen 
een moeilijk temperament en een risicovolle opvoedingssituatie (r = 0,11; 
p<0,01) en risico’s in de bredere sociale context (r = 0,13; p<0,01). Een 
negatieve relatie wordt gevonden met beschermende componenten in de 
bredere sociale context. Deze relaties zijn echter dusdanig zwak dat ze bij 
uitsplitsing naar subgroepen afwezig blijken.

Ten derde is een riskante leefstijl positief gerelateerd aan risico’s in de 
bredere sociale omgeving (delinquente vrienden en slecht functioneren op 
school) en negatief gerelateerd aan een beschermende opvoedingssituatie 
en andere beschermende componenten in de bredere sociale omgeving 
(school). Deze relaties gelden binnen de meeste subgroepen en zijn dus 
tamelijk robuust. Een riskante leefstijl is verder positief geassocieerd met 
een risicovolle gezinssituatie, maar dit verband is zwak en bij uitsplitsing 
naar subgroepen bij geen enkele groep aanwezig.

5.3.3 Typen delicten en jongeren met eerdere politiecontacten

 In hoeverre zijn er nu verschillen tussen jongeren die verdacht worden 
van het plegen van verschillende typen delicten en tussen first offenders 
en jongeren met eerdere politiecontacten in de cumulatiescores van risico 
en bescherming? In deze paragraaf gaan we hierop nader in.

Typen delicten
Verdachten van gewelds-, vermogens- en overige delicten verschillen 
niet van elkaar op de totale risico- en beschermingsindex. Wel verschil-
len ze voor riskante leefstijl (F-waarde (2,629) = 3,71; p<0,05) en een 
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 beschermende opvoedingssituatie (F-waarde (2,629) = 4,12; p<0,05). Uit de 
post-hoc toetsen blijkt dat verdachten van geweldsdelicten gemiddeld een 
minder riskante leefstijl hebben dan jongeren die worden verdacht van 
een overig delict en gemiddeld een hogere score hebben wat betreft een 
beschermende opvoedingssituatie dan verdachten van een vermogens-
delict. Hierbij moet er rekening mee worden gehouden dat verdachten 
van geweldsdelicten gemiddeld jonger zijn dan verdachten van overige 
delicten en dat oudere jongeren gemiddeld een riskantere leefstijl hebben.

First offenders en jongeren met eerdere politiecontacten
First offenders en jongeren met eerdere politiecontacten verschillen 
duidelijk van elkaar op de totale risico-index (F-waarde (1,607) = 30,53; 
p<0,01) en de totale beschermingsindex (F-waarde (1,607) = 28,76; p<0,01). 
Ook als we naar de somscores op de verschillende domeinen kijken, blij-
ken beide groepen statistisch significant van elkaar te verschillen, met 
uitzondering van moeilijk temperament. Jongeren met eerdere politiecon-
tacten hebben op alle risicosomscores gemiddeld een hogere score dan 
first offenders en op alle beschermingssomscores gemiddeld een lagere 
score.

In een multivariate analyse is nagegaan welke dynamische risico- en 
beschermende somscores uniek zijn voor jongeren met eerdere politie-
contacten. Uit deze analyses blijkt dat gedragsproblemen en een bescher-
mende opvoedingssituatie de belangrijke somscores zijn die jongeren met 
eerdere politiecontacten van first offenders onderscheiden. Met zoge-
noemde interactietermen is nagegaan of sekse, leeftijd of herkomst nog 
iets toevoegt aan de relatie van gedragsproblemen en een beschermende 
opvoedingssituatie met het hebben van eerdere politiecontacten.
In tabel 19 staan de resultaten van de analyses. De achtergrondkenmer-
ken sekse en leeftijd zijn de sterkste onderscheidende variabelen. Jongens 
hebben een grotere kans om een jongere met eerdere politiecontacten 
te zijn, evenals dat naarmate jongeren ouder zijn de kans toeneemt dat 
er eerdere politiecontacten aanwezig zijn. Daarnaast blijven de gedrags-
problemen en beschermende gezinscomponenten nog gerelateerd aan 
eerdere politiecontacten. Naarmate jongeren meer gedragsproblemen 
hebben, hebben ze een grotere kans om een jongere met eerdere politie-
contacten te zijn dan om een first offender te zijn en naarmate er sprake 
is van een meer beschermende opvoedingssituatie, is sprake van een 
kleinere kans om een jongere met eerdere politiecontacten te zijn. Verder 
is er een significante interactieterm gevonden, namelijk tussen leeftijd 
en gedragsproblemen, hoewel de relatie met eerdere politiecontacten 
marginaal significant is (p<0,10). Naarmate jongeren ouder worden, wordt 
de relatie van gedragsproblemen met het hebben van eerdere politiecon-
tacten zwakker. Deze relatie kan ook andersom worden geformuleerd: bij 
jongere adolescenten hangen gedragsproblemen sterker samen met de 
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kans op het hebben van eerdere politiecontacten dan bij oudere adoles-
centen. Verder voegen sekse, leeftijd of herkomst niets toe aan de relatie 
van gedragsproblemen en opvoedingssituatie met het hebben van eerdere 
politiecontacten.

Tabel 19 Multivariate samenhang van de cumulaties van risico- en 
bescherming met eerdere politiecontacten (N = 632)

 Jongeren met eerdere politiecontacten 
versus first offenders

 odds ratio (95% CI)

Dynamische componenten

Gedragsproblemen (0-5) 1,3 ** (1,1 – 1,5)

Beschermende opvoedingssituatie (0-4) 0,7 ** (0,6 – 0,9)

Leeftijd*gedragsproblemen 0,9 $ (0,7 – 1,0)

Achtergrondkenmerken  

Sekse (=jongen) 2,0 ** (1,3 – 3,2)

Leeftijd (0-2) 1,8 * (1,4 – 2,3)

Constante 0,2

$ p<0,10.

* p<0,05. 

** p<0,01.

Logistische regressieanalyse, achterwaartse stapsgewijze Likelihood Ratio procedure  

Log Likelihood = 755,3; pseudo R2 = 0,14

Eerdere politiecontacten en een cumulatie van risico en ontbreken van 
bescherming
Tot slot van dit hoofdstuk is nagegaan in hoeverre een cumulatie van 
risico- en beschermende componenten over meerdere domeinen jon-
geren met eerdere politiecontacten onderscheiden van first offenders, 
rekening houdend met achtergrondkenmerken. Daartoe is de samenhang 
van de risico-index en de beschermingsindex met het hebben van eer-
dere politiecontacten (versus first offenders) onderzocht. We verwachten 
dat een cumulatie van risico’s over verschillende domeinen samenhangt 
met een grotere kans op de aanwezigheid van eerdere politiecontacten. 
Ook verwachten we dat een cumulatie van beschermende componenten 
samengaat met een kleinere kans op het hebben van eerdere politie-
contacten (het compenserende factor-model) en dat een cumulatie van 
beschermende componenten de samenhang tussen de risico-index en 
eerdere politiecontacten dempt (het protectieve factor-model). Omdat we 
willen weten wat de unieke bijdrage is van de dynamische componenten 
in het onderscheiden van jongeren met eerdere politiecontacten van first 
offenders is in de analyse rekening gehouden met statische (individuele en 
gezinsgerelateerde) somscores en achtergrondkenmerken.
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Tabel 20 Multivariate samenhang van de risico- en beschermings-
indexen met eerdere politiecontacten (N = 632), controle 
voor statische risico’s en achtergrondkenmerken

 Eerdere politiecontacten 
versus first offender

odds ratio (95% CI)

Dynamische componenten

Cumulatieve risico-index 1,1 ** (1,0 – 1,2)

Cumulatieve beschermingsindex 0,8 ** (0,7 – 0,9)

Interactie risico-index * beschermingsindex 0,9 * (0,9 – 1,0)

Statische componenten  

Cumulatie risicovolle gezinssituatie 1,4 * (1,1 – 1,8)

Achtergrondkenmerken   

Sekse (man) 2,3 ** (1,4 – 3,7)

Leeftijd 1,8 ** (1,4 – 2,3)

Constante 0,1 **

* p<0,05. 

** p<0,01.

Achterwaartse stapsgewijze Likelihood Ratio-procedure; Log Likelihood = -742,5; pseudo R2 = 0,17

Uit tabel 20 blijkt dat naarmate de score op de risico-index toeneemt, de 
kans dat iemand een jongere is met eerdere politiecontacten in plaats 
van first offender toeneemt. Omgekeerd blijkt dat een toename op de 
beschermingsindex samenhangt met een kleinere kans om een jongere 
met eerdere politiecontacten te zijn. Ook is de interactie tussen risico en 
bescherming negatief gerelateerd aan het hebben van eerdere politiecon-
tacten. Dat wil zeggen dat een cumulatie van risico’s wordt gedempt door 
een cumulatie van beschermende componenten. Met andere woorden, 
naarmate het aantal beschermende componenten toeneemt, verzwakt dit 
de samenhang tussen het hebben van meerdere risicocomponenten en 
eerdere politiecontacten.
Verder blijkt ook dat een cumulatie van statische gezinsgerelateerde risi-
co’s samenhangt met een grotere kans op het hebben van eerdere politie-
contacten. Een risicovolle gezinssituatie (gemeten als een cumulatie van 
echtscheiding en gezinsleden met politiecontacten) blijkt een belangrijke 
risicocomponent bij jongeren met eerdere politiecontacten, ook als reke-
ning gehouden wordt met meerdere andere componenten gelijktijdig. Tot 
slot, sekse en leeftijd zijn belangrijke kenmerken die jongeren met eerdere 
politiecontacten van first offenders onderscheiden. Het gegeven dat 
iemand een jongen is, hangt samen met een grotere kans op het hebben 
van eerdere politiecontacten (dan first offender zijn). Hetzelfde geldt voor 
leeftijd: naarmate jongeren ouder worden is de kans op de aanwezigheid 
van eerdere politiecontacten groter (dan first offender zijn).
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5.4 Beantwoording van de tweede onderzoeksvraag

In dit hoofdstuk is onderzocht in welke mate specifieke risico- en bescher-
mende componenten worden gesignaleerd bij jongeren die een basis-
raads onderzoek ondergaan (onderzoeksvraag 2). We zijn verschillen 
tussen subgroepen nagegaan en hebben onderzocht in welke mate sprake 
is van cumulatie van specifieke risico- en beschermende componenten, in 
welke mate die cumulaties samenhangen en welke verschillen daarin zijn 
tussen first offenders en jongeren die eerder met de politie in aanraking 
zijn geweest. In deze laatste paragraaf beantwoorden we de tweede onder-
zoeksvraag en de daarbijbehorende deelvragen.

In welke mate komen risico- en beschermende factoren (componenten) voor 
bij jongeren die een basisraadsonderzoek ondergaan?
De meest voorkomende statische risicocomponenten zijn sekse en eerdere 
politiecontacten. Eén op de acht jongeren is een jongen en ruim de helft 
van de jongeren is eerder met de politie in aanraking geweest. Statische 
risicocomponenten die betrekking hebben op het gezin komen ook bij 
een aanzienlijk deel van de jongeren voor. Bij eenderde van de jongeren is 
sprake van gescheiden ouders of van een gezinslid met politiecontact.
Dynamische risicocomponenten die het meest worden gesignaleerd zijn 
vrienden met politiecontacten (42,1%), gedragsproblemen (variërend van 
9,8% voor antisociaal gedrag tot 35,0% voor impulsief gedrag) en riskante 
leefstijl (10,8% voor middelenmisbruik en 30,7% voor doordeweeks veel 
vrije tijd buitenshuis doorbrengen). Dynamische risico’s in het gezin 
worden minder vaak gesignaleerd (variërend van 2,2% voor middelen-
misbruik door ouders tot 9,5% voor zwakke binding met moeder), even-
als de risicocomponenten op school (variërend van 5,1% voor slechte 
school resultaten tot 16,8% voor spijbelen). Bij een aanzienlijk deel van de 
jongeren zijn door de raadsonderzoekers beschermende componenten 
gesignaleerd die betrekking hebben op het gezin en de school. Bij onge-
veer tweederde van de jongeren (65,5-68,5%) is sprake van toezicht in het 
gezin (op de vrijetijdsactiviteiten van de jongere of op zijn of haar vrien-
den) en bij de helft van de jongeren (49,8-58,7%) is sprake van een gunstige 
schoolsituatie (goede schoolprestaties en goede relatie met leerkracht).

Welke verschillen zijn er tussen jongens en meisjes, en verschillende leeftijd- 
en herkomstgroepen in de mate waarin risico- en beschermende factoren 
(componenten) voorkomen?
De meeste verschillen in aantal risico- en beschermende componenten 
zijn gesignaleerd tussen autochtone en allochtone jongeren gevolgd door 
jongeren van verschillende leeftijden. Het minste aantal verschillen wordt 
gevonden tussen jongens en meisjes.
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De mate waarin de subgroepen van elkaar verschillen op de specifieke 
risico- en beschermende componenten is over het algemeen niet groot. 
De grootste verschillen zijn er tussen de jongste en de oudste leeftijds-
groep. Bij de oudste leeftijdsgroepen komt agressie minder vaak voor 
terwijl problematisch middelengebruik/gokken, spijbelen en veel vrije tijd 
buitenshuis doorbrengen met vrienden vaker voorkomt dan bij de jong-
ste leeftijdsgroep. Verder komt een sterke binding met de moeder vaker 
voor bij de oudste twee leeftijdsgroepen dan bij de jongste leeftijdsgroep. 
Op basis van de cumulatiescores doen zich nauwelijks verschillen voor 
tussen de leeftijdsgroepen. Hoewel jongeren naarmate ze ouder worden 
meer risicovolle ervaringen kunnen opdoen, duiden de resultaten erop dat 
het onderscheid tussen leeftijdsgroepen vooral zit in het type risico’s en 
bescherming waaraan jongeren in verschillende leeftijden worden bloot-
gesteld. Bij de jongste leeftijdsgroep blijken risico’s vooral gelegen in het 
individuele domein of het ontbreken van bescherming in het domein van 
het gezin, terwijl bij de oudere leeftijdsgroep vaker sprake is van risico’s in 
de bredere sociale context.
De mate waarin autochtone en allochtone jongeren van elkaar verschil-
len is over het algemeen minder groot dan die tussen leeftijdsgroepen. 
De grootste verschillen tussen autochtone en allochtone jongeren zijn er 
met betrekking tot problematisch middelengebruik, iets wat bij alloch-
tone jongeren minder vaak voorkomt. Meer specifiek naar herkomstgroep 
uitgesplitst blijkt dat bij Marokkaanse jongeren gemiddeld gunstigere 
scores worden gesignaleerd op de totale risico-index dan bij jongeren uit 
andere herkomstgroepen. Ook wordt bij Marokkaanse jongeren gemiddeld 
een gunstigere gezinssituatie (minder vaak scheiding ouders of eerdere 
politiecontacten van ouders) gesignaleerd dan bij Surinaamse jongeren. 
Verder zijn er geen verschillen tussen de herkomstgroepen.
Jongens en meisjes verschillen het minst van elkaar in de mate waarin 
risico- en beschermende componenten voorkomen (het aantal verschillen 
is klein en de verschillen zijn niet groot). Jongens hebben vaker dan meis-
jes eerdere politiecontacten. Meisjes rapporteren vaker dan jongens over 
de aanwezigheid van een gezinslid dat politiecontacten heeft (gehad). Op 
basis van de cumulatiescores blijkt dat bij jongens gemiddeld vaker sprake 
is van een riskante leefstijl en bij meisjes vaker sprake is van een ongun-
stige gezinssituatie en van minder individuele beschermende compo-
nenten (een makkelijk temperament en lid zijn van een sportvereniging). 
Verschillen in risico- en beschermende componenten tussen jongens en 
meisjes in de strafrechtelijke keten lijken niet zozeer gelegen in verschil-
lende specifieke risico- en beschermende componenten, maar lijken meer 
samen te hangen met een cumulatie van statische risicovolle gezinssitu-
atie en de afwezigheid van meerdere beschermende individuele compo-
nenten.



112 Criminogene en beschermende factoren bij jongeren die een basisraadsonderzoek ondergaan

Wat zijn de belangrijke risico- en beschermende factoren (componenten) 
voor verdachten van gewelds-, vermogens- en overige delicten?
Agressief gedrag en ander antisociaal gedrag zijn risicocomponenten die 
het meest duidelijk onderscheidend zijn tussen verdachten van gewelds-, 
vermogens- of overige delicten. Verder zijn herkomst en eerdere politie-
contacten duidelijk onderscheidend tussen de verschillende typen delict-
plegers. Niet verwonderlijk is dat agressief gedrag sterk indicatief is voor 
verdachten van geweldsdelicten en juist niet voor vermogens- en overige 
delicten en dat ander antisociaal gedrag indicatief is voor vermogensde-
licten, maar niet voor geweldsdelicten. Verder zijn allochtone jongeren 
vaker betrokken bij vermogensdelicten en autochtone jongeren juist vaker 
bij overige delicten. Jongeren met eerdere politiecontacten blijken iets 
vaker voor te komen bij verdachten van overige delicten en minder vaak 
bij verdachten van geweldsdelicten. Op basis van de gemiddelde cumu-
latiescores zijn er geen verschillen tussen verdachten van verschillende 
typen delicten.

Wat zijn de belangrijke risico- en beschermende factoren (componenten) bij 
jongeren met eerdere politiecontacten?
De belangrijke risico- en beschermende componenten die jongeren met 
eerdere politiecontacten van first offenders onderscheiden hebben betrek-
king op de opvoedingssituatie en individuele kenmerken. Aanwezigheid 
van toezicht van ouders op vrienden hangt samen met een kleinere 
kans om eerdere politiecontacten te hebben (dan first offender te zijn), 
terwijl impulsiviteit juist samenhangt met een grotere kans op het heb-
ben van eerdere politiecontacten. Leeftijd, sekse, gedrag op school en 
lidmaatschap van een sportvereniging zijn minder belangrijke, maar 
wel significante componenten die jongeren met eerdere politiecontacten 
onderscheiden van de first offenders. Oudere jongeren, jongens en jonge-
ren die geschorst zijn van school hebben een grotere kans op de aanwezig-
heid van eerdere politiecontacten en lid zijn van een sportvereniging gaat 
samen met een kleinere kans op het hebben van eerdere politiecontacten 
(dan first offender te zijn). Wel moeten we hierbij opmerken dat de ver-
klaarde variantie van de modellen laag is, hetgeen betekent dat er ook nog 
andere componenten zijn die van belang zijn in het onderscheid tussen 
first offenders en jongeren met eerdere politiecontacten dan gemeten in 
deze studie.

Welke verschillen zijn er binnen subgroepen in belangrijke risico- en 
beschermende factoren (componenten) voor jongeren met eerdere politiecon-
tacten?
Binnen de subgroepen (sekse, leeftijd en herkomst) blijken niet dezelfde 
componenten indicatief voor jongeren met eerdere politiecontacten. Ten 
eerste zijn er verschillen in het aantal componenten en ten tweede zijn er 
verschillen in het type risico- en beschermende componenten.
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Bij jongens zijn meer componenten gevonden die discrimineren tussen 
first offenders en jongeren met eerdere politiecontacten dan bij meisjes. 
Meisjes met eerdere politiecontacten komen meer overeen met meisjes 
die first offender zijn, dan het geval is bij jongens. Hoewel bij jongens first 
offenders en jongeren met eerdere politiecontacten op (iets) meer compo-
nenten van elkaar te onderscheiden zijn, zijn de verschillen over het alge-
meen niet groot. Jongens met eerdere politiecontacten onderscheiden zich 
van first offenders omdat vaker sprake is van gedragsproblemen en minder 
vaak sprake is van toezicht door ouders en van goede schoolprestaties. Bij 
meisjes zijn minder componenten die jongeren met eerdere politiecontac-
ten onderscheiden van de first offenders, maar daar waar verschillen zijn 
(oppositioneel gedrag en toezicht ouders op vrije tijd) zijn deze groot.
Er zijn meer en grotere verschillen tussen first offenders en jongeren met 
eerdere politiecontacten bij de jongste leeftijdsgroep (12-13-jarigen) dan 
bij de oudere leeftijdsgroepen (14-15- en 16-18-jarigen). Bij de jongste leef-
tijdsgroep is bij de jongeren met eerdere politiecontacten vaker sprake van 
gedragsproblemen (impulsief gedrag en oppositioneel gedrag) en minder 
vaak van toezicht van ouders op vrienden. In de middelste leeftijdsgroep 
zijn impulsief gedrag, toezicht ouders en schoolprestaties duidelijk onder-
scheidend, hoewel de verschillen minder groot zijn dan bij de jongste 
groep. Toezicht van ouders blijkt in alle leeftijdsgroepen duidelijk first 
offenders van jongeren met eerdere politiecontacten te onderscheiden, 
hoewel de verschillen bij de jongste leeftijdsgroep het grootste zijn.
Bij allochtone jongeren zijn andere componenten indicatief voor de 
aan wezigheid van eerdere politiecontacten dan bij autochtone jongeren, 
maar het betreffen wel risico- en beschermende componenten binnen 
hetzelfde domein. Daarnaast zijn bij allochtone jongeren de verschillen 
tussen first offenders en jongeren met eerdere politiecontacten iets groter 
dan bij autochtonen. Bij allochtone jongeren onderscheiden de jongeren 
met eerdere politiecontacten zich van de first offenders doordat vaker 
sprake is van impulsief gedrag, veel vrije tijd buitenshuis doorbrengen en 
minder vaak sprake is van toezicht door ouders op de vrije tijd. Bij autoch-
tone jongeren met eerdere politiecontacten is vaker sprake van opposi-
tioneel gedrag en minder vaak van toezicht door ouders en iets vaker van 
ander antisociaal gedrag en problematisch middelengebruik. Zowel bij 
autochtone als allochtone jongeren met eerdere politiecontacten is sprake 
van risico componenten in dezelfde onderscheiden domeinen.

In welke mate is sprake van een cumulatie van risico’s en het ontbreken van 
bescherming voor de verschillende domeinen?
Bij 33,2% van de jongeren is sprake van maximaal één risicocomponent, 
bij 9,3% van de jongeren gaat het om zeven of meer risicocomponenten. 
Naarmate het aantal risicocomponenten toeneemt, neemt het aantal 
beschermende componenten af. Jongeren met de hoogste risicoscores heb-
ben gemiddeld de laagste scores op bescherming.
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Welke verschillen zijn er tussen subgroepen in cumulatie van risico’s en 
bescherming?
Er zijn geen verschillen tussen leeftijdsgroepen en verdachten van ver-
schillende typen delict in de mate waarin sprake is van een cumulatie van 
risico- c.q. beschermende componenten. Wel zijn er verschillen tussen de 
seksen, herkomstgroepen en tussen first offenders en jongeren met eer-
dere politiecontacten.
Ten aanzien van de verschillen tussen de seksen blijkt dat jongens vaker 
een riskante leefstijl hebben en meisjes vaker statische gezinsrisico’s 
hebben en minder vaak een cumulatie van individuele beschermende 
componenten.
Met betrekking tot verschillen tussen herkomstgroepen in de mate waarin 
risico- en beschermende componenten zijn gesignaleerd, blijkt dat bij 
Marokkaanse jongeren minder vaak een cumulatie van risico’s wordt 
gesignaleerd dan bij jongeren uit andere herkomstgroepen. Ze wijken het 
meest duidelijk af wat betreft de cumulatie van statische gezinsrisico’s. 
Deze worden bij Marokkaanse jongeren minder vaak gesignaleerd dan bij 
andere jongeren.
Ook blijken jongeren met eerdere politiecontacten in alle domeinen 
gemiddeld hogere scores te hebben op cumulaties van risicocomponenten 
en lagere scores op de cumulatiescores van beschermende componenten 
dan first offenders.

Welke cumulatiescores van risico- en beschermende factoren (componenten) 
hangen samen?
Er zijn duidelijke relaties gevonden tussen het hebben van meerdere 
risico’s binnen een domein. Binnen het individuele domein vinden we een 
duidelijk verband tussen gedragsproblemen, moeilijk temperament en ris-
kante leefstijl. Daarnaast zijn er ook duidelijke relaties van een cumulatie 
van risico- en beschermende componenten tussen domeinen. Een cumu-
latie van risicocomponenten in het individuele domein blijkt duidelijk 
gerelateerd aan risico’s in het gezin en in de bredere sociale context. Deze 
relaties zijn het sterkste voor een cumulatie van gedragsproblemen. Verder 
blijkt een cumulatie van gedragsproblemen samen te gaan met minder 
beschermende componenten in het gezin en de bredere sociale context. 
Hoewel deze verbanden worden gevonden in meerdere subgroepen en dus 
redelijk robuust zijn, blijken er tussen subgroepen ook verschillen in de 
sterkte van de relaties. Bij jongens worden over het algemeen meer en ster-
kere associaties tussen componenten onderling gevonden dan bij meisjes.
Ook vinden we dat een meer riskante leefstijl vaker samengaat met 
meerdere risico’s in de bredere sociale context van de vriendengroep en 
op de school en met het ontbreken van beschermende componenten in 
de bredere sociale context. Ook deze associaties blijken voor de meeste 
subgroepen op te gaan.
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Tot slot is een moeilijk temperament geassocieerd met meerdere risico’s in 
het domein van het gezin en de bredere sociale context, maar deze relaties 
zijn zodanig zwak dat ze bij uitsplitsing naar subgroepen bij het meren-
deel van de subgroepen afwezig zijn.

Wat zijn de belangrijke domeinen van cumulatiescores voor jongeren met 
eerdere politiecontacten?
Meerdere risico’s in het individuele domein en het ontbreken van bescher-
mende componenten in het domein van het gezin zijn duidelijk onder-
scheidend voor jongeren met eerdere politiecontacten. Naast sekse en 
leeftijd blijken een cumulatie van gedragsproblemen en het ontbreken 
van beschermende componenten in de opvoedingssituatie de belangrijke 
componenten die jongeren met eerdere politiecontacten onderscheiden 
van first offenders. Hoewel het gaat om een zwak verband, vinden we 
aanwijzingen dat naarmate adolescenten jonger zijn, de samenhang van 
gedragsproblemen met het hebben van eerdere politiecontacten sterker is.
Verder blijkt dat een cumulatie van dynamische risico- en beschermende 
componenten over alle domeinen jongeren met eerdere politiecontacten 
duidelijk onderscheidt van first offenders. Een cumulatie van dynamische 
risicocomponenten hangt samen met een grotere kans op het hebben van 
eerdere politiecontacten, een cumulatie van beschermende componenten 
hangt samen met een kleinere kans op eerdere politiecontacten en een 
cumulatie van beschermende componenten gaat samen met een zwakker 
effect van een cumulatie van risicocomponenten. Deze associaties blijven 
aanwezig, ook als gecontroleerd wordt voor statische risico’s en achter-
grondkenmerken.





Spijbelaars bij de Raad

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de door de raadsonderzoekers 
gesignaleerde mate van zorg over mogelijke psychosociale problemen 
en specifieke risico- en beschermende componenten bij jongeren die 
een basisraadsonderzoek ondergaan vanwege een overtreding van de 
Leerplichtwet, de spijbelaars (onderzoeksvraag 3). We maken gebruik 
van gegevens verzameld met het wegingsformulier en het scoreformulier. 
Jongeren die een basisraadsonderzoek ondergaan vanwege een overtre-
ding van de Leerplichtwet komen via een leerplichtambtenaar bij de Raad 
terecht. Wanneer er sprake is van schoolverzuim moet dit gemeld wor-
den aan de leerplichtambtenaar. Het merendeel van de spijbelaars komt 
niet in contact met de Raad. Jongeren die sporadisch spijbelen komen er 
vanaf met een waarschuwing van de school of, indien het spijbelen wordt 
gemeld, een waarschuwing van de leerplichtambtenaar (Craane, Plukker 
& De Beer, 2006). Hoe vaak dit gebeurt, is niet bekend. Indien de leer-
plichtambtenaar dit nodig acht, kan hij of zij de jongere laten onderzoeken 
op mogelijke achterliggende psychosociale problemen zodat bekeken 
kan worden of en welke interventie het meest geschikt is (Teijl, 2006). In 
dit hoofdstuk beschrijven we eerst kort enkele bevindingen uit eerder 
onderzoek naar achterliggende problemen van spijbelaars (paragraaf 6.1). 
Daarna volgt een beschrijving van de onderzoeksgroep (paragraaf 6.2), 
de prevalentie van de mate waarin raadsonderzoekers zorgen signale-
ren (paragraaf 6.3) en specifieke risico- en beschermende componenten 
(paragraaf 6.4). Ook worden de spijbelaars bij de Raad vergeleken met de 
jongeren die via de politie bij de Raad terecht zijn gekomen voor een basis-
raadsonderzoek (paragraaf 6.5). Tot slot wordt de derde onderzoeksvraag 
beantwoord (paragraaf 6.6).

6.1 Eerder onderzoek

Voor zover ons bekend is in Nederland geen onderzoek gedaan naar de 
kenmerken van spijbelaars die een basisraadsonderzoek ondergaan. Er 
zijn ons enkele studies bekend naar de kenmerken van chronische spij-
belaars in schoolpopulaties (Baker, Sigmon & Nugent, 2001; Dijksterhuis 
& Nijboer, 1984; Farrington, 1980; Rohrman, 1993; Weerman & Van der 
Laan, 2006) en naar die van spijbelaars in het justitiële systeem (Gavazzi, 
Yarcheck & Lim, 2005; Zhang, Katsiyannis, Barrett & Willson, 2007).

In meerdere studies is een verband gevonden tussen chronisch spijbe-
len en het plegen van delicten (zie voor een overzicht Weerman et al., 
2006). Jongeren die vaker spijbelen, blijken ook vaker delicten te plegen, 
hoewel het daarbij vooral gaat om lichtere delicten. Hoe frequenter het 
schoolverzuim, hoe sterker de relatie met delinquentie. Uit onderzoek is 
vooralsnog niet voldoende duidelijkheid over de oorzaak-gevolgrelatie 
(Weerman & Van der Laan, 2006). Chronisch spijbelen en delinquentie 
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hebben veel gemeenschappelijke achtergronden. In enkele studies is de 
(univariate) relatie tussen (chronisch) spijbelen, achtergrondkenmerken 
en risicofactoren die betrekking hebben op het gezin en de school onder-
zocht. Wat betreft schoolgerelateerde factoren zijn een gebrekkige school-
motivatie, misdragingen in de klas (vaak de klas uitgestuurd worden, 
roken) en slechte schoolprestaties belangrijke risicocomponenten voor 
spijbel gedrag. Daarentegen blijken weinig buitenschools contact met klas-
genoten en veel tijd besteden aan huiswerk samen te hangen met minder 
spijbelen (Dijksterhuis et al., 1984). In vergelijking met niet-spijbelaars zijn 
jongeren die chronisch spijbelen relatief vaak afkomstig uit grote gezin-
nen en uit gezinnen met een lage sociaal-economische status. Verder is er 
in de gezinnen van spijbelaars vaker sprake van conflicten tussen ouders 
onderling en van een scheiding. Ook blijken deze jongeren vaker delin-
quente gezinsleden te hebben en is bij ouders van chronische spijbelaars 
vaker sprake van gebrekkige opvoedingsvaardigheden, zoals een gebrek-
kige supervisie (Baker et al., 2001; Farrington, 1980; Rohrman, 1993).

In Nederland zijn geen studies gedaan waarin de achtergrondkenmerken 
van jongeren die vanwege spijbelen een basisraadsonderzoek ondergaan, 
zijn vergeleken met jongeren die vanwege het plegen van een misdrijf met 
de Raad te maken krijgen. In de VS zijn er enkele vergelijkende studies 
verricht tussen spijbelaars en niet-spijbelaars in het justitiële systeem 
(Gavazzi et al., 2005; Zhang et al., 2007). Gavazzi et al. (2005) hebben 
de risicofactoren bij jongeren die vanwege verdenking van een ‘status 
offense’ in aanraking zijn gekomen met justitie vergeleken met jongeren 
die vanwege ernstigere feiten met justitie te maken kregen. Hoewel het 
hierbij niet alleen gaat om spijbelaars, maar ook om jongeren die zijn 
weggelopen van huis, dronken in een auto hebben rondgereden of zich 
niet hebben gehouden aan een gebiedsverbod, zijn de bevindingen wel 
relevant omdat het een van de weinige ons bekende studies is waarin, 
onder andere, spijbelaars worden vergeleken met andere jongeren binnen 
het justitiële systeem in termen van risicofactoren. Uit deze studie blijkt 
dat jongeren die vanwege een ‘status offense’ te maken kregen met justi-
tie over het algemeen meer risico’s hebben op het terrein van relaties in 
het gezin en moeilijkheden in functioneren op school dan jongeren in 
de vergelijkingsgroep. Zhang et al. (2007) vergeleken jongeren die voor 
het eerst met justitie te maken kregen vanwege spijbelen met jongeren 
die voor het eerst met justitie te maken kregen vanwege een misdrijf op 
demografische kenmerken en middelenmisbruik. Uit hun studie blijkt 
dat spijbelaars vaker een ‘Caucasian’-achtergrond hebben, meisjes zijn, 
minder vaak een geschiedenis van middelenmisbruik hebben en op het 
moment van het eerste justitiecontact jonger zijn dan andere jongeren. Zij 
concluderen dat spijbelaars in het justitiële systeem een duidelijk andere 
groep vormen dan jongeren die op een andere manier met justitie te 
maken krijgen.
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6.2 Achtergrondkenmerken

In totaal omvat onze onderzoeksgroep 83 jongeren (11,3% van het totale 
aantal jongeren in de steekproef) bij wie vanwege overtreding van de 
Leerplichtwet een basisraadsonderzoek is afgenomen. Van 69 jongeren 
is voldoende informatie beschikbaar over aanwijzingen voor psychoso-
ciale problemen en van 75 jongeren zijn er voldoende gegevens over de 
risico- en beschermende componenten. De twee groepen verschillen niet 
significant van elkaar op achtergrondkenmerken. We geven daarom de 
achtergrondkenmerken van de grootste groep: 52,0% is een jongen, 61,3% 
van autochtoon Nederlandse afkomst, de gemiddelde leeftijd is 15 jaar en 
8 maanden en 65,3% van de jongeren komt voor het eerst met de politie 
in aanraking (zie ook in bijlage 4, tabel 1). Verder volgt 70,7% van de spij-
belaars voortgezet lager onderwijs (waarvan 15,1% een vorm van speciaal 
onderwijs en 84,9% vmbo) en woont 46,7% bij beide ouders.
De groep spijbelaars wijkt duidelijk af van de totale groep jongeren in 
deze studie en van de jongeren die in de voorgaande hoofdstukken aan 
de orde zijn gekomen. Spijbelaars zijn vaker meisje, afkomstig uit het 
zuidelijk deel van Nederland en first offenders (zie bijlage 4, tabel 1). Het is 
niet duidelijk in hoeverre de groep spijbelaars zich verhoudt tot de totale 
groep van spijbelaars die een basisraadsonderzoek ondergaan of zelfs tot 
de grotere groep van spijbelaars waartegen een leerplichtambtenaar een 
proces-verbaal uitschrijft.
Omdat de spijbelaars maar 10% van de totale onderzoeksgroep uitma-
ken moeten de gegevens over deze groep en de uitsplitsingen die worden 
gemaakt vooral als indicatief worden gezien.

6.3 De mate van zorg

In deze paragraaf wordt ingegaan op de mate van zorg die betrek-
king heeft op de groep spijbelaars. Op basis van de antwoorden op het 
wegingsformulier geven we eerst een beschrijving van de totale groep 
spijbelaars. Vervolgens worden de verschillen tussen jongens en meisjes, 
leeftijd- en herkomstgroepen en tussen first offenders en jongeren met 
eerdere politiecontacten beschreven.

6.3.1 Totale groep

In tabel 21 worden de prevalenties weergegeven van de mate van zorg 
voor de acht leefgebieden, zoals gemeten met het wegingsformulier. Uit 
de tabel is af te lezen dat het percentage spijbelaars waarbij geen zor-
gen worden geuit tussen de 20-39% ligt, met uitzondering van de leef-
gebieden middelenmisbruik en gokken en functioneren op school. Bij 
acht op de tien spijbelaars (81,2%) worden geen zorgen gesignaleerd op 



120 Criminogene en beschermende factoren bij jongeren die een basisraadsonderzoek ondergaan

 middelenmisbruik/gokken. Bij één op de twaalf (8,7%) jongeren zijn geen 
zorgen geuit over het functioneren op school. Bij 5,8% van de spijbelaars is 
op alle acht de leefgebieden geen zorg geïndiceerd.
Zeer veel zorg wordt het meeste geconstateerd over functioneren op 
school (29,0%), gevolgd door het functioneren in het gezin (11,6%). Binnen 
de overige leefgebieden varieert dit percentage tussen de 2,9% en de 8,7%. 
Bij geen van de spijbelaars wordt er op alle acht de leefgebieden zeer veel 
zorg geconstateerd.
De combinatie van ‘veel zorg’ en ‘zeer veel’ zorg komt het meest voor ten 
aanzien van functioneren op school (60,9%) gevolgd door de leefgebieden 
omgeving, ontwikkeling, gedrag en gevoel (36,2%), functioneren in het 
gezin (30,4%), functioneren in de vrije tijd (27,5%) en verslavingsgedrag 
(7,2%).

Tabel 21 Prevalentie van de mate van zorg voor acht leefgebieden van functioneren 
volgens de BARO (N = 75), in absolute aantallen en % (de rijen tellen op 
tot 100%)

 Mate van zorg

 Geen Enige Veel Zeer veel Onbekend

 abs. (%) abs. (%) abs. (%) abs. (%) abs. (%)

Psychische of gedragsproblemen

Ontwikkeling 14 (20,3) 29 (42,0) 19 (27,5) 6 (8,7) 1 (1,4)

Gedrag 15 (21,7) 27 (39,1) 22 (31,9) 3 (4,3) 2 (2,9)

Gevoel 21 (30,4) 20 (29,0) 19 (27,5) 6 (8,7) 3 (4,3)

Middelenmisbruik/gokken 56 (81,2) 6 (8,7) 3 (4,3) 2 (2,9) 2 (2,9)

Functioneren in

Gezin 17 (24,6) 30 (43,5) 13 (18,8) 8 (11,6) 1 (1,4)

School 6 (8,7) 19 (27,5) 22 (31,9) 20 (29,0) 2 (2,9)

Vrije tijd 27 (39,1) 21 (30,4) 14 (20,3) 5 (7,2) 2 (2,9)

Omgevingskenmerken 20 (29,0) 23 (33,3) 22 (31,9) 3 (4,3) 1 (1,4)

6.3.2 Subgroepen

We hebben voor de leefgebieden de verschillen in gesignaleerde zorg 
onderzocht naar sekse, leeftijd, herkomst en het hebben van eerdere 
politiecontacten (zie bijlage 4, tabellen 31 tot en met 34). Er zijn geen 
 verschillen naar leeftijd, herkomst en tussen jongeren met eerdere politie-
contacten en first offenders in de mate van zorg. Jongens en meisjes 
verschillen enkel significant ten aanzien van functioneren op school 
(χ2 = 12,7; p<0,01). (Zeer) veel zorgen over het functioneren op school 
 worden door de raadsonderzoekers vaker bij jongens dan bij meisjes 
 gesignaleerd (respectievelijk 82,9% en 38,2%). Voor de overige leefgebieden 
zijn er geen verschillen.
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6.3.3 Cumulatie van (zeer) veel zorg

Bij 20,3% van de spijbelaars is er op geen van de leefgebieden sprake (zeer) 
veel zorg. Bij deze groep jongeren signaleren de raadsonderzoekers geen 
kenmerken die wijzen op mogelijke psychosociale problemen. Bij de overige 
79,7% van de spijbelaars wordt op minstens een van de leefgebieden (zeer) 
veel zorg gesignaleerd (figuur 8). Bij een klein deel van de spijbelaars gaat 
het om (zeer) veel zorgen in één leefgebied (in totaal bij 15,9% van de jonge-
ren), maar bij de meeste jongeren (63,6%) signaleren de raadsonderzoekers 
(zeer) veel zorgen op twee of meer leefgebieden. Met andere woorden, bij 
het merendeel van de spijbelaars signaleren de raadsonderzoekers op meer-
dere leefgebieden problemen.

Figuur 8 Percentage spijbelaars naar aantal leefgebieden met 
(zeer) veel zorg
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Zie bijlage 4, tabel 35 voor de corresponderende cijfers

In figuur 9 is een uitsplitsing gemaakt naar gesignaleerde zorgen over 
psychische of gedragsproblemen (gevoel, gedrag, middelenmisbruik/
gokken of ontwikkeling) en over functioneren in een van de contexten 
(gezin, school, vrije tijd). Wat betreft de zorgen over leefgebieden die 
betrekking hebben op psychische of gedragsproblemen is af te lezen dat bij 
zes op de tien (60,7%) spijbelaars op minstens een van de vier leefgebieden 
(zeer) veel zorg wordt gesignaleerd. Bij ruim eenderde (36,1%) signaleren 
de raads onderzoekers (zeer) veel zorgen op twee of meer leefgebieden. Bij 
tweederde (66,7%) van de jongeren zijn (zeer) veel zorgen over het func-
tioneren in het gezin, op school of in de vrije tijd gesignaleerd. Bij ruim 
eenderde (34,8%) van de jongeren signaleren de raadsonderzoekers (zeer) 
veel zorgen over het functioneren van de jongere in twee of meer contexten.
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Figuur 9 Percentage spijbelaars naar het aantal leefgebieden met (zeer) veel zorg, 
uitgesplitst naar psychische- en gedragsproblemen en disfunctioneren in 
contexten
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Zie bijlage 4, tabellen 36 en 37 voor de corresponderende cijfers

6.4 Risico- en beschermende componenten

6.4.1 Totale groep

In tabel 22 worden de prevalenties gegeven van de risico- en beschermen-
de componenten naar domein en ingedeeld naar statische en dynamische 
componenten. De meest voorkomende statische risicocomponenten zijn 
sekse (52,0% is een jongen), gescheiden ouders (42,7%), eerdere politie/
justitiecontacten en een ggz-voorgeschiedenis (beide 30,7%). Een tehuis-
verleden komt met 4,0% het minst vaak voor.
Uit de tabel blijkt verder dat gedragsproblemen bij veel spijbelaars voor-
komen. Daarbij gaat het om oppositioneel opstandig gedrag (54,7%), 
aandachtsproblemen (34,7%), impulsief gedrag (25,3%) en agressief 
gedrag (24,0%). Ook brengt een aanzienlijk deel van de spijbelaars veel tijd 
buitenshuis met vrienden door (28,0%) en heeft 21,3% van de spijbelaars 
vrienden die eerder in aanraking gekomen zijn met politie. Problematisch 
middelengebruik en sensatiebehoefte komen met respectievelijk 2,7% en 
5,3% het minste voor onder spijbelaars.
Ook blijkt uit de tabel dat toezicht van ouders op de vrije tijd (64,0%), 
toezicht van ouders op de vrienden (52,0%), een goede relatie met leer-
kracht (40,0%) relatief vaak voorkomen bij spijbelaars.
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Tabel 22 Prevalentie van risico- en beschermende componenten naar domein voor 
de totale groep spijbelaars (N = 75), in absolute aantallen en %

Risicocomponenten  Beschermende componenten   

abs. (%) abs. (%)

Statische componenten

Individu

Achtergrondkenmerken

Sekse ( jongen) 39 (52,0) –

Speciaal onderwijs 8 (10,7) Hoog opleidingsniveau 13 (17,3)

Verleden van (probleem)gedrag

Eerdere politiecontacten 23 (30,7) –

Ggz-voorgeschiedenis (afgelopen 6 maanden) 23 (30,7) –

Tehuisverleden 3 (4,0) –

Gezin

Ouders gescheiden 32 (42,7) –

Politiecontact gezinslid 13 (17,3) –

Dynamische componenten

Individu

Temperament

Hoog sensatiebehoefte 4 (5,3) Laag sensatiebehoefte 7 (9,3)

Laag zelfcontrole 11 (14,7) Hoog zelfcontrole 6 (8,0)

Hoog agressieniveau 12 (16,0) –

Hoog frustratie 14 (18,7) –

Gedragsproblemen

Impulsief gedrag 19 (25,3) –

Aggressief gedrag 18 (24,0) –

Ander antisociaal gedrag 8 (10,7) –

Aandachtsproblemen 26 (34,7) –

Oppositioneel opstandig gedrag 41 (54,7) –

Leefstijl

Veel met vrienden buitenshuis door de week 21 (28,0) Lid van sportvereniging 11 (14,7)

Verslaving 7 (9,3) –

Gezin

Zwakke binding met vader 11 (14,7) Sterke binding met vader 2 (2,7)

Zwakke binding met moeder 13 (17,3) Sterke binding met moeder 4 (5,3)

Toezicht ouders op vrije tijd 48 (64,0)

Toezicht ouders op vrienden 39 (52,0)

Problematisch middelengebruik gezinslid 2 (2,7) –

Bredere sociale omgeving

Vrienden

Politiecontact vrienden 16 (21,3) –

School

Slechte schoolresultaten 14 (18,7) Goede schoolprestaties 19 (25,3)

Schorsing op school 10 (13,3) Goede relatie met leerkracht 30 (40,0)
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6.4.2 Subgroepen

Er is onderzocht of er binnen subgroepen van spijbelaars verschillen zijn 
in de mate waarin risico- en beschermende componenten voorkomen tus-
sen jongens en meisjes, jongeren uit verschillende leeftijds-25 en herkomst-
groepen en tussen first offenders en jongeren met eerdere politiecontacten 
(zie bijlage 4, tabellen 39 tot en met 42 voor alle resultaten). Er zijn tus-
sen de subgroepen nauwelijks significante verschillen in de mate waarin 
risico- en beschermende componenten voorkomen. De meeste verschillen 
worden gevonden naar sekse en eerdere politiecontacten. In vergelijking 
met de jongens is bij meisjes die spijbelen minder vaak sprake van door-
deweeks veel tijd met vrienden buitenshuis doorbrengen (OR = 0,2; p<0,01) 
en hebben ze vaker goede schoolresultaten (OR = 4,3; p<0,05). In vergelij-
king met first offenders blijken de spijbelaars die wel eens met de politie 
te maken hebben gehad vaker een tehuisverleden te hebben (p<0,05) en 
vaker doordeweekse ongestructureerde vrijetijdsactiviteiten te onderne-
men (OR = 4,1; p<0,01).
Tussen de verschillende leeftijdsgroepen blijkt er alleen een verschil te zijn 
in de mate waarin jongeren zijn geschorst van school. Jongere spijbelaars 
(12-15-jarigen) zijn relatief vaker van school geschorst dan oudere spijbelaars 
(16-18-jarigen). Het verschil tussen de groepen is groot (OR = 10,0; p<0,05).
Er zijn geen verschillen tussen de mate waarin risico- en beschermende 
componenten voorkomen tussen autochtone en allochtone spijbelaars.

6.5 Spijbelaars bij de Raad vergeleken met niet-spijbelaars

In deze paragraaf worden de jongeren die vanwege een overtreding van de 
Leerplichtwet een basisraadsonderzoek hebben ondergaan, vergeleken met 
jongeren die een basisraadsonderzoek hebben ondergaan vanwege ver-
denking van een delict. Gemakshalve spreken we over de spijbelaars en de 
niet-spijbelaars. We onderzochten verschillen in achtergrondkenmerken, 
in gesignaleerde zorgen en in specifieke risico- en beschermende compo-
nenten.

6.5.1 Achtergrondkenmerken

Wat betreft de achtergrondkenmerken verschillen de spijbelaars enkel van 
de niet-spijbelaars op de kenmerken sekse en het hebben van eerdere poli-
tiecontacten. Het percentage meisjes (OR = 5,0; p<0,01) en first offenders 
(OR = 2,5; p<0,01) is binnen de groep spijbelaars hoger dan binnen de groep 
niet-spijbelaars.

25 Vanwege het geringe aantal 12-13-jarige spijbelaars zijn de 12-13-jarigen en de 14-15-jarigen tot één 
categorie samengevoegd. 
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6.5.2 De mate van zorg

Bij de spijbelaars is op alle leefgebieden vaker zorg gesignaleerd door de 
raadsonderzoekers dan bij de niet-spijbelaars (zie figuur 10). De verschil-
len tussen beide groepen zijn groot (odds ratio’s >3 voor de meeste leef-
gebieden). Het grootste verschil is er (zoals te verwachten) met betrekking 
tot het functioneren op school (OR = 8,4; p<0,01). Spijbelaars hebben een 
veel grotere kans dat er sprake is van (zeer) veel zorgen over functioneren 
op school dan niet-spijbelaars. Ook worden bij spijbelaars veel meer aan-
wijzingen voor problemen gesignaleerd op de leefgebieden gedrag, ont-
wikkeling en gevoel dan bij de niet-spijbelaars. Verder blijkt bij spijbelaars 
vaker sprake te zijn van disfunctioneren in het gezin en vrije tijd en zijn 
vaker (zeer) veel zorgen geuit over omgevingskenmerken.

Figuur 10 Percentage spijbelaars en niet-spijbelaars naar leefgebieden met 
(zeer) veel zorg
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Zie bijlage 4, tabel 38 voor de corresponderende cijfers

Cumulatie van (zeer) veel zorg
Bij spijbelaars is ook vaker door de raadsonderzoekers op meerdere leef-
gebieden (zeer) veel zorg gesignaleerd (figuur 11). Onder spijbelaars is er 
minder vaak sprake is van geen zorgen op een van de leefgebieden. Uit 
figuur 11 is af te lezen dat bij hen vaker (zeer) veel zorgen zijn gesignaleerd 
op één of meer leefgebieden dan bij de niet-spijbelaars. Er worden zelfs 
bij 63,3% van de spijbelaars op twee of meer leefgebieden zorgen geuit ten 
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opzichte van 22,1% van de niet-spijbelaars. Bij 26,0% van de spijbelaars 
worden zelfs op vijf of meer leefgebieden zorgen geuit. Bij de niet-spijbe-
laars is dit percentage 5,4%.

Figuur 11 Percentage spijbelaars en niet-spijbelaars naar het 
aantal leefgebieden met (zeer) veel zorgen
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Zie bijlage 4, tabel 35 voor de corresponderende cijfers

Uit figuur 12 is af te lezen dat (zeer) veel zorgen over meerdere leefge-
bieden die betrekking hebben op psychische of gedragsproblemen en 
functio neren in meerdere sociale contexten bij spijbelaars vaker voor-
komt dan bij niet-spijbelaars. Bij 36,1% van de spijbelaars is er sprake van 
(zeer) veel zorgen op twee of meer leefgebieden die betrekking hebben 
op psychische of gedragsproblemen. Bij niet-spijbelaars is dit percentage 
11,8%. Verder verschillen de spijbelaars ook van de niet-spijbelaars in de 
opeenstapeling van zorgen over disfunctioneren in meerdere contex-
ten. Bij de spijbelaars blijkt bij 34,8% van de jongeren sprake te zijn van 
disfunctioneren in twee of meer contexten, bij de niet-spijbelaars is dit 
percentage 10,2%.

6.5.3 Risico- en beschermende componenten

Er zijn veel verschillen tussen spijbelaars en niet-spijbelaars in de mate 
waarin risico- en beschermende componenten worden gesignaleerd (zie 
tabel 23 voor de significante verschillen; in bijlage 4, tabel 43 staan alle 
resultaten). Het gaat daarbij overwegend om grote verschillen (OR>2,0 of
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Figuur 12 Percentage spijbelaars en niet-spijbelaars naar het aantal leefgebieden met 
(zeer) veel zorgen, uitgesplitst naar psychische of gedragsproblemen en 
disfunctioneren
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Zie bijlage 4, tabellen 36 en 37 voor de corresponderende cijfers

Tabel 23 Risico- en beschermende componenten voor spijbelaars en 
niet-spijbelaars (N = 707), in % en odds ratio’s

 Spijbelaars Niet-spijbelaars Spijbelaars vs 
niet-spijbelaar

 (N=75) (N=632) odds ratio

 (%)

Statische risicocomponenten

Sekse ( jongen) 52,0 82,1 0,2 **

Eerdere politiecontacten 30,7 50,9 0,4 **

Ggz-voorgeschiedenis 30,7 10,1 3,9 **

Politiecontact gezinslid 17,3 27,5 0,6 *

Dynamische risicocomponenten

Oppositioneel opstandig gedrag 54,7 26,6 3,3 **

Zwakke binding met vader 14,7 5,7 2,8 **

Zwakke binding met moeder 17,3 9,7 2,0 *

Politiecontact vrienden 21,3 42,1 0,4 **

Slechte schoolresultaten 18,7 5,1 4,3 **

Dynamische beschermende componenten

Lid van sportvereniging 14,7 28,6 0,4 *

Zicht op vrienden 52,0 68,5 0,5 **

Goede relatie met leerkracht 40,0 58,7 0,5 **

Goede schoolprestaties 25,3 49,8 0,3 **

* p<0,05. 

** p<0,01.
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OR<0,5). Naast de eerder genoemde verschillen in sekse en eerdere politie-
contacten, is bij spijbelaars (in volgorde van grootte van de verschillen)
vaker sprake van slechte schoolresultaten, een ggz-voorgeschiedenis en 
oppositioneel opstandig gedrag. Daarentegen is er bij spijbelaars minder 
vaak sprake van een gezinslid met politiecontacten of van vrienden met 
politiecontacten. Ook is bij spijbelaars minder vaak sprake van lidmaat-
schap van een sportvereniging, toezicht van ouders op hun vrienden, 
een goede relatie met de leerkracht en goede schoolresultaten dan bij 
 niet-spijbelaars.

In multivariate analyses is onderzocht wat de belangrijke risico- en 
beschermende componenten zijn voor spijbelaars (versus niet-spijbe-
laars), rekening houdend met de achtergrondkenmerken sekse, leeftijd 
en herkomst. In tabel 24 worden de resultaten gegeven. De belangrijkste 
componenten die samenhangen met een grotere kans om spijbelaar dan 
niet-spijbelaar te zijn, zijn slechte schoolresultaten (OR = 3,1), oppositio-
neel gedrag (OR = 2,7) en het hebben van een ggz-geschiedenis (OR = 2,3). 
De belangrijkste componenten die samenhangen met een kleinere kans 
om spijbelaar te zijn, zijn sekse, jongere met eerdere politiecontacten zijn, 
het hebben van een gezinslid met politiecontact en het hebben van vrien-
den met politiecontact. Jongens en jongeren met eerdere politiecontacten 
hebben een kleinere kans om spijbelaar te zijn dan meisjes en first offen-
ders. Ook jongeren met gezinsleden die met de politie te maken hebben 
gehad en jongeren met vrienden die met de politie in aanraking zijn geko-
men, hebben een kleinere kans om spijbelaar te zijn dan jongeren waarbij 
deze kenmerken niet aanwezig zijn.

Cumulatiescores
Ook is nagegaan in hoeverre spijbelaars en niet-spijbelaars van elkaar 
verschillen op cumulaties van risico- en beschermende componenten. 
Daarvoor zijn dezelfde cumulatiescores gebruikt als in paragraaf 5.2 (zie 
ook box 2), met dit verschil dat in de cumulatiescore ‘bredere sociale con-
text’ de risicocomponent spijbelen buiten beschouwing is gelaten.
Uit de totaalscore op de risico-index26 blijkt dat bij 26,7% van de spijbe-
laars sprake is van maximaal één risicocomponent, 55,9% van de spijbe-
laars hebben twee tot zes risicocomponenten en bij 17,3% van de jongeren 
is sprake van zeven of meer risicocomponenten. Bij de niet-spijbelaars 
zijn deze percentages respectievelijk 33,2%, 57,4% en 9,3%. Bij spijbelaars 
is dus vaker sprake van zeven of meer risicocomponenten dan bij niet-
spijbelaars. Ook bij spijbelaars geldt dat naarmate het aantal risicocom-
ponenten toeneemt, er gemiddeld sprake is van minder beschermende 
componenten (Pearsons r = -0,26; p<0,05).

26 De totaalscore op de risico-index bestaat uit de dynamische risicocomponenten (excl. de risicocompo-De totaalscore op de risico-index bestaat uit de dynamische risicocomponenten (excl. de risicocompo-
nent spijbelen): N = 75; range = 0-9; M = 3,29; SD = 2,53.
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Tabel 24 Multivariate samenhang van risico- en beschermende com-
ponenten met spijbelaars (versus niet-spijbelaars), in odds 
ratio’s (N = 689)

 Spijbelaars vs niet-spijbelaars

 odds ratio (SE)

Statische risicocomponenten

Sekse 0,2 ** (0,3)

Eerdere politiecontacten 0,4 ** (0,3)

Ggz-voorgeschiedenis 2,3 * (0,3)

Politiecontact gezinslid 0,5 * (0,4)

Dynamische risicocomponenten

Oppositioneel opstandig gedrag 2,7 ** (0,3)

Politiecontact vrienden 0,5 * (0,3)

Slechte schoolresultaten 3,1 ** (0,4)

Dynamische beschermende componenten

Goede schoolprestaties 0,5 * (0,3)

* p<0,05. 

** p<0,01.

Achterwaartse stapsgewijze Wald-procedure; χ2 (8) = 96,8; Log Likelihood = 360,28; pseudo-R² = 0,27

Uit figuur 13 valt af te lezen dat het percentage jongeren waarbij sprake is 
van meerdere statische (individuele en gezins) risico’s beperkt is. Bij 2,7% 
van de jongeren is sprake van twee of meer statische individuele risico’s 
en bij 8,0% van de jongeren is sprake van meerdere statische gezinsrisico-
componenten. Verder blijken meerdere gedragsproblemen (44,0%) bij een 
aanzienlijk deel van de jongeren voor te komen.
Bij bijna de helft van de spijbelende jongeren is sprake van meerdere 
beschermende componenten in de opvoedingssituatie (48,0%) en bij 17,3% 
van de jongeren is er sprake van meerdere beschermende componenten in 
het domein van de bredere sociale context.

Wanneer spijbelaars vergeleken worden met niet-spijbelaars, blijkt dat 
bij spijbelaars vaker sprake is van een cumulatie van risico’s dan bij niet-
spijbelaars, met uitzondering van de cumulatiescores van statische risico-
componenten, leefstijl en bredere sociale context. Bij spijbelaars is vaker 
sprake van meerdere risicocomponenten ten aanzien van temperament, 
gedrag en opvoedingssituatie. Ook is bij spijbelaars minder vaak sprake 
van een cumulatie van beschermende componenten in de opvoedings-
situatie en in de bredere sociale context.

Kortom, in vergelijking met de jongeren die via de politie vanwege het 
plegen van een strafbaar feit met de Raad te maken krijgen (de niet-spijbe-
laars) is bij jongeren die door een leerplichtambtenaar naar de Raad zijn 



130 Criminogene en beschermende factoren bij jongeren die een basisraadsonderzoek ondergaan

doorverwezen (de spijbelaars) vaker sprake van een cumulatie van risico-
componenten in het individuele domein en het gezinsdomein, en minder 
vaak sprake van een cumulatie van beschermende componenten in het 
gezin en de bredere sociale omgeving.

Figuur 13 Percentage spijbelaars en niet-spijbelaars met twee of meer risico- of 
beschermende componenten
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Zie bijlage 4, tabel 44 voor de corresponderende cijfers

6.6 Beantwoording van de derde onderzoeksvraag

In dit hoofdstuk stonden de jongeren die door een leerplichtambtenaar 
vanwege overtreding van de Leerplichtwet naar de Raad zijn doorge-
stuurd voor een basisraadsonderzoek centraal. Gemakshalve spreken 
we over spijbelaars. Er is ingegaan op de mate waarin door de raadson-
derzoekers zorgen worden gesignaleerd in diverse leefgebieden en op 
de specifieke risico- en beschermende componenten die deze jongeren 
bezitten (onderzoeksvraag 3). De bevindingen zijn vergeleken met die 
van niet-spijbelaars. In deze laatste paragraaf beantwoorden we de derde 
onderzoeksvraag en de daarbij behorende subvragen. Vooraf moet worden 
opgemerkt dat het hier gaat om een kleine groep jongeren (ongeveer een-
tiende van de totale onderzoeksgroep) waardoor de bevindingen alleen als 
indicatie moeten worden opgevat en voor meer verdieping vervolgonder-
zoek nodig is.
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In welke mate worden bij spijbelaars zorgen gesignaleerd over leefgebieden 
die een aanwijzing bieden voor mogelijke psychosociale problemen?
Bij bijna drie op de vier spijbelaars signaleren de raadsonderzoekers op 
minstens een van de leefgebieden (zeer) veel zorg. Het leefgebied waar de 
meeste zorgen worden gesignaleerd is dat van het functioneren op school. 
Bij zes op de tien spijbelaars signaleren ze (zeer) veel zorgen over het 
functioneren op school. Verder worder bij ruim één op de drie spijbelaars 
(zeer) veel zorgen gesignaleerd over de leefgebieden ontwikkeling, gedrag 
en gevoel en zijn bij eenzelfde aantal spijbelaars (zeer) veel zorgen gesig-
naleerd over de omgevingskenmerken (gezinssituatie). De minste zorgen 
worden geuit over het leefgebied middelenmisbruik of gokken (bij 7,2% 
van de jongeren (zeer) veel zorgen).

Welke verschillen zijn er tussen subgroepen in de mate van zorg?
Er zijn geen verschillen tussen autochtone en allochtone jongeren en 
tussen jongeren van verschillende leeftijdsgroepen in de mate van gesig-
naleerde zorg. Er zijn alleen verschillen gevonden tussen de seksen ten 
aanzien van school. Bij jongens zijn door de raadsonderzoekers meer zor-
gen geuit over functioneren op school dan bij meisjes.

In welke mate komen specifieke risico- en beschermende factoren (compo-
nenten) bij spijbelaars voor?
De meest voorkomende statische risicocomponenten bij spijbelaars zijn 
gescheiden ouders (42,7%), eerdere politie/justitiecontacten (30,7%) en een 
ggz-geschiedenis (30,7%). De meest voorkomende dynamische risicocom-
ponenten zijn oppositioneel gedrag (54,7%), aandachtsproblemen (34,7%) 
en vrije tijd met vrienden buitenshuis doorbrengen (28,0%).
Bij een aanzienlijk deel van de spijbelaars is sprake van toezicht van 
ouders op de vrije tijd (64,0%), toezicht van ouders op de vrienden (52,0%), 
een goede relatie met leerkracht (40,0%) en goede schoolresultaten (25,3%).

Welke verschillen zijn er tussen subgroepen in risico- en beschermende facto-
ren (componenten)?
Er blijken nauwelijks verschillen te zijn tussen de subgroepen in de mate 
waarin risico- en beschermende componenten voorkomen. Meisjes die 
spijbelen verschillen enkel van jongens in de mate waarin ze doordeweeks 
met vrienden op pad gaan. Meisjes doen dit minder vaak dan spijbelende 
jongens. In vergelijking met first offenders blijken de spijbelaars die wel 
eens met de politie te maken hebben gehad vaker een tehuisverleden 
te hebben en vaker doordeweeks veel met vrienden buitenshuis te zijn. 
Verder komt schorsing op school minder vaak voor onder 16-18-jarige spij-
belaars dan onder de 12-15-jarige spijbelaars. Er zijn geen verschillen tus-
sen autochtone en allochtone spijbelaars.
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Waarin verschillen jongeren die via de leerplichtambtenaar een basisraads-
onderzoek ondergaan van jongeren die een basisraadsonderzoek ondergaan 
omdat ze door de politie worden verdacht?
In vergelijking met niet-spijbelaars worden bij spijbelaars op alle leef-
gebieden vaker zorgen gesignaleerd over mogelijke psychosociale pro-
blemen, met uitzondering van het leefgebied middelenmisbruik. De 
verschillen tussen spijbelaars en niet-spijbelaars zijn groot.
Uitgesplitst naar de typen risico- en beschermende componenten blijken 
spijbelaars vaker een ggz-voorgeschiedenis te hebben, vertonen ze vaker 
oppositioneel opstandig gedrag en hebben ze vaker slechte schoolresul-
taten. Ook blijken spijbelaars minder vaak een jongen of een jongere met 
eerdere politiecontacten te zijn en hebben ze minder vaak gezinsleden 
met een politiecontact of vrienden met politiecontacten. Verder hebben 
spijbelaars minder vaak goede schoolresultaten dan niet-spijbelaars.
Ook als op de cumulatiescores van risico- en beschermende componenten 
met niet-spijbelaars wordt vergeleken, blijkt bij spijbelaars vaker sprake 
van een cumulatie van risicocomponenten in het individuele domein en 
het gezinsdomein en minder vaak sprake van een cumulatie van bescher-
mende componenten in het gezin en de bredere sociale omgeving.
Kortom, bij jongeren die vanwege een overtreding van de Leerplichtwet 
door een leerplichtambtenaar naar de Raad zijn doorgestuurd voor een 
basisraadsonderzoek worden vaker zorgen gesignaleerd over mogelijke 
psychosociale problemen en is er vaker sprake van een cumulatie van 
risico componenten en van het ontbreken van beschermende componen-
ten dan bij jongeren die met de politie in aanraking zijn gekomen vanwege 
het plegen van een strafbaar feit (de niet-spijbelaars). Het kan zijn dat 
hier sprake is van een selectie-effect van de spijbelaars die met de Raad 
te maken krijgen. In ieder geval vormen deze spijbelaars een duidelijk 
andere groep jongeren dan de groep niet-spijbelaars (cf. Gavazzi et al., 
2005; Zhang et al., 2007). In het slothoofdstuk zal hier nog op ingegaan 
worden.



In Nederland is recent nauwelijks empirisch onderzoek verricht naar 
aanwijzingen voor psychosociale problemen en risico- en beschermende 
factoren van jongeren die door de politie worden verdacht van het plegen 
van een strafbaar feit. Onderzoek naar dergelijke kenmerken van jongeren 
die met de politie in aanraking zijn gekomen, dateert uit de jaren tachtig 
en negentig en heeft betrekking op onderzoeksgroepen van jongeren in 
enkele grote steden (Doreleijers, 1995; Scholte, 1989). Die studies geven 
vooral de concentratie weer van psychosociale problemen van jongeren 
uit eerdere cohorten en voor specifieke gebieden in Nederland. Tevens 
is in die studies de invalshoek vooral vanuit de psychosociale proble-
men en nauwelijks vanuit risico- en beschermende factoren. Van meer 
recente datum zijn studies onder jongeren in justitiële jeugdinrichtingen 
waarin risico- en beschermende factoren uitgebreider zijn onderzocht 
(Boendermaker & Uit Beijerse, 2008; Vermeiren et al., 2006; Vreugdenhil, 
2003). Die studies hebben echter betrekking op een klein deel van de jon-
geren waarmee de Raad aan het begin van de strafrechtelijke keten mee 
te maken krijgt, namelijk degenen die vanwege de ernst van hun gedrag 
vervolgen in de strafrechtelijke keten. De mate waarin psychosociale pro-
blemen voorkomen blijkt hoger naarmate men verder kijkt in de strafrech-
telijke keten (Vermeiren & Doreleijers, 2006). Veel studies naar kenmerken 
van jongeren in de strafrechtelijke keten hebben verder betrekking op 
jongens, hoewel recent ook steeds meer studie wordt verricht naar de 
problemen van meisjes in de strafrechtelijke keten (Boendermaker & Uit 
Beijerse, 2008; Hamerlynck, 2008; Megens et al., 2007). Het is de vraag in 
hoeverre psychosociale problemen en risico- en beschermende factoren 
van meisjes vergelijkbaar zijn met die van jongens. Uit sommige studies 
blijken namelijk verschillen in type (McCabe et al., 2002) en ernst (Loeber 
& Keenan, 1994; Vermeiren et al., 2006). Ook weten we nauwelijks iets 
over verschillen in de mate waarin risico- en beschermende factoren bij 
verdachten uit verschillende herkomstgroepen of verdachten van verschil-
lende typen delicten voorkomen. Verder blijkt het meeste onderzoek naar 
risico- en beschermende factoren onder jongeren in de strafrechtketen 
zich te richten op risicofactoren en is onderzoek naar beschermende fac-
toren schaars.

De doelstelling van deze studie is zicht te krijgen op door raadsonderzoe-
kers gesignaleerde aanwijzingen van mogelijke psychosociale problemen 
en op risico- en beschermende factoren bij jongeren die een basisraads-
onderzoek hebben ondergaan. Naast gegevens over de totale groep, is ook 
nagegaan in hoeverre er verschillen zijn tussen jongens en meisjes, tussen 
leeftijd- en herkomstgroepen, tussen jongeren die verdacht zijn van het 
plegen van verschillende typen delicten en tussen first offenders en jonge-
ren die al eens eerder met de politie in aanraking zijn geweest (recidivis-
ten). Hoewel we hier niet alle risico- en beschermende factoren hebben 
bestudeerd (zo zijn biologische factoren niet meegenomen), menen we 
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wel een lacune op te vullen in de kennis over jeugdige verdachten aan het 
begin van de strafrechtelijke keten. Wel geldt dat de bevindingen uit deze 
studie vooral betrekking hebben op een selectieve onderzoeksgroep van 
jongeren die een basisraadsonderzoek ondergaan (zie paragraaf 7.4).
In dit slothoofdstuk worden de bevindingen afgezet tegen onderzoeks-
bevindingen uit andere (inter)nationale studies. De bevindingen over de 
door de raadsonderzoekers gesignaleerde zorg worden apart beschre-
ven van de resultaten over specifieke risico- en beschermende factoren 
(respectievelijk paragraaf 7.1 en paragraaf 7.2). Ook de resultaten over 
jongeren die een raadsonderzoek hebben ondergaan vanwege een over-
treding van de Leerplichtwet (de spijbelaars) beschrijven we apart (para-
graaf 7.3). Daarna bespreken we de mogelijkheden en beperkingen van 
deze studie (paragraaf 7.4) en gaan we ten slotte in op de betekenis van 
onze bevindingen voor het aanbod aan interventies (paragraaf 7.5).

7.1 De mate van zorg

In hoofdstuk 4 is onderzocht in welke mate raadsonderzoekers op acht 
leefgebieden zorgen signaleren bij jongeren die een basisraadsonderzoek 
hebben ondergaan. De mate van zorg per leefgebied, die is ingevuld op een 
zogenoemd wegingsformulier van de BARO-vragenlijst, is een afweging van 
de aanwezigheid van alle risico- en beschermende factoren binnen een leef-
gebied. Deze factoren zijn echter niet specifiek een risico- of beschermende 
factor voor delinquentie. De mate van zorg zoals deze uiteindelijk op het 
wegingsformulier wordt gegeven, is een aanwijzing voor mogelijke psycho-
sociale problemen. In box 3 staan de belangrijke bevindingen.

Box 3 De mate van zorg gesignaleerd door raadsonderzoekers

Bij één op de vijf jongeren (20%) signaleren de raadsonderzoekers op alle  –
acht leefgebieden samen geen zorgen.
Bij bijna één op de drie jongeren (31%) signaleren raadsonderzoekers op  –
minstens een van de leefgebieden (zeer) veel zorg.
Bij ruim één op de vijf jongeren (22%) signaleren de raadsonderzoekers op  –
twee of meer leefgebieden (zeer) veel zorgen.
Met betrekking tot aanwijzingen voor mogelijke psychische of  –
gedragsproblemen blijkt dat (zeer) veel zorgen op het leefgebied gedrag 
het meest worden gesignaleerd (16%), gevolgd door zorgen op het 
leefgebied gevoel (10%).
Met betrekking tot functioneren van jongeren worden zorgen over  –
disfunctioneren in de schoolcontext (16%) het meest gesignaleerd en 
zorgen over functioneren van jongeren in het gezin (9%) het minst.
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Bij bijna eenderde van de jongeren signaleren raadsonderzoekers (zeer) 
veel zorgen op minstens een van de acht leefgebieden. Met andere woor-
den, bij bijna eenderde van de jongeren signaleren ze mogelijke psycho-
sociale problemen. Dit percentage is vergelijkbaar met bevindingen uit 
andere studies naar psychosociale problemen van jongeren die met de 
politie in aanraking zijn gekomen vanwege een strafbaar feit (Doreleijers, 
1995; Scholte, 1989). Aanwijzingen voor mogelijke psychosociale proble-
men zijn vaker te vinden bij jongeren die een basisraadsonderzoek onder-
gaan dan bij jongeren in de algemene populatie (Verhulst, 2006), maar 
minder vaak dan bij jongeren die zijn voorgeleid voor de kinderrechter 
(Doreleijers, 1995) en jongeren in justitiële jeugdinrichtingen (Boender-
maker, 1998; Boendermaker, 1999; Boendermaker & Uit Beijerse, 2008; 
Vermeiren & Doreleijers, 2006; Vermeiren et al., 2006; Vreugdenhil, 2003).
De leefgebieden die met een BARO worden onderzocht, kunnen worden 
onderscheiden in leefgebieden die betrekking hebben op psychische of 
gedragsproblemen en leefgebieden die betrekking hebben op het functio-
neren van de jongere in de contexten gezin, school en vrije tijd. Indien 
raadsonderzoekers (zeer) veel zorgen signaleren in leefgebieden die 
betrekking hebben op psychische of gedragsproblemen, blijkt dit samen 
te gaan met een veel grotere kans op zorgen over het functioneren van 
de jongere in de contexten gezin, school of vrije tijd. Deze associaties zijn 
het meest duidelijk bij die jongeren waarbij raadsonderzoekers mogelijke 
externaliserende problemen signaleren (het leefgebied gedrag). De bevin-
ding correspondeert met de literatuur waaruit blijkt dat de aanwezigheid 
van psychische of gedragsproblemen vaak samengaat met disfunctione-
ren in verschillende contexten zoals het gezin, de school en de vrije tijd 
(zie ook Verhulst, 2006).

Verschillen tussen subgroepen
Op de meeste leefgebieden zijn geen verschillen tussen de diverse sub-
groepen in de mate waarin raadsonderzoekers zorgen signaleren (zie 
box 4). De raadsonderzoekers signaleren nauwelijks verschillen tussen 
jongens en meisjes en jongeren van verschillende herkomstgroepen in 
de mate van zorg en signaleren geen verschillen tussen jongeren van 
verschillende leeftijden en verdachten van verschillende typen delicten. 
Voor zover we literatuur hebben kunnen vinden over verschillen tussen 
deze groepen in de mate waarin psychosociale problemen voorkomen, 
wijken onze resultaten daarvan af. Uit de literatuur blijkt bijvoorbeeld 
dat jongens en meisjes die met de politie of justitie in aanraking komen 
weliswaar overeenstemmen in de mate waarin externaliserende gedrags-
problemen voorkomen, maar dat internaliserende problemen vaker bij 
meisjes dan bij jongens voorkomen, zowel bij jongeren in de algemene 
populatie als bij jongeren in de justitiële populatie (Boendermaker, 
1999; Boendermaker & Uit Beijerse, 2008; Verhulst, 2006; Vermeiren 
& Doreleijers, 2006; Vermeiren et al., 2006). We hebben geen studies 
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 gevonden waarin de mate van psychosociale problematiek van jongeren 
uit verschillende herkomstgroepen die in het justitiële systeem terecht zijn 
gekomen met elkaar zijn vergeleken of waarin verdachten van verschil-
lende typen delicten met elkaar zijn vergeleken.

Box 4 Verschillen tussen subgroepen in de mate van zorg

Op de meeste leefgebieden zijn geen verschillen tussen de diverse  –
sub groepen in de mate waarin raadsonderzoekers zorgen signaleren.
Het enige leefgebied waarop verschillen zijn gesignaleerd betreft dat van  –
functioneren in de vrije tijd. Op dit leefgebied verschillen de prevalenties 
tussen de seksen en tussen de herkomstgroepen. Bij jongens en bij 
Marokkaanse, Antilliaanse, Surinaamse en overig niet-westers allochtone 
jongeren signaleren raadsonderzoeker vaker zorgen op het leefgebied 
vrije tijd dan bij meisjes en bij autochtone, Turkse en westers-allochtone 
jongeren.
Er zijn geen verschillen in de mate van gesignaleerde zorg tussen  –
leeftijdsgroepen en tussen verdachten van gewelds-, vermogens- en 
overige delicten.

Er kunnen verschillende redenen zijn voor het ontbreken van de veronder-
stelde verschillen tussen subgroepen. Een eerste reden kan zijn dat onze 
samenvoeging van de categorieën van ‘geen’ en ‘enige’ zorg ertoe heeft 
geleid dat er geen verschillen zijn. Uit subanalyses (niet in dit rapport 
gepresenteerd) waarin deze categorieën wel van elkaar worden onder-
scheiden blijken echter geen wezenlijk andere resultaten.
Een andere mogelijkheid is dat jongeren met psychosociale problemen al 
eerder in de hulpverlening belanden en vervolgens niet via de politie maar 
via hulpverlening met de Raad te maken krijgen. Deze gedachte wordt 
ondersteund door de bevinding dat bij jongeren die vanwege een over-
treding van de Leerplichtwet een basisraadsonderzoek ondergaan vaker 
zorgen worden gesignaleerd. We vinden in die groep ook relatief vaker 
meisjes waarbij (zeer) veel zorgen aanwezig zijn (zie paragraaf 7.4).
Een derde reden kan zijn dat het ontbreken van verschillen tussen 
subgroepen te maken heeft met de moeilijkheid om mogelijke psycho-
sociale problemen in relatief korte tijd te kunnen screenen. In (inter)
nationale studies waarin verschillen worden gevonden tussen subgroepen 
is gebruikgemaakt van diagnostische interviews specifiek gericht op het 
signaleren van dergelijke problemen. Het ontbreken van verschillen in 
mogelijke psychosociale problemen is dan ook niet verwonderlijk omdat 
het basisraadsonderzoek daarvoor immers ook niet bedoeld is. Indien 
nodig wordt in een vervolgtraject een persoonlijkheidsonderzoek bij de 
jongere afgenomen waarbij nader onderzocht wordt of er sprake is van 
psychosociale problematiek.



137Slot

Verder is ook nagegaan in hoeverre jongeren met eerdere politiecontac-
ten zich onderscheiden van first offenders. De raadsonderzoekers blijken 
op de meeste leefgebieden vaker zorgen te signaleren bij deze jongeren 
dan bij first offenders. De belangrijke leefgebieden waarop jongeren met 
eerdere politiecontacten worden onderscheiden van first offenders betref-
fen gedrag en vrije tijd. Bij jongeren met eerdere politiecontacten worden 
vaker (zeer) veel zorgen geuit over gedrag en functioneren in de vrije tijd. 
De bevinding dat bij jongeren met eerdere politiecontacten vaker dan 
bij first offenders aanwijzingen voor mogelijke psychosociale problemen 
worden gesignaleerd is conform de literatuur. Ook blijkt daaruit dat de 
aanwezigheid van psychosociale problematiek een matig sterke voorspel-
ler is voor recidive (zie Cottle et al., 2001; Lipsey & Derzon, 1998). In de 
volgende paragraaf wordt aan de hand van specifieke risico- en bescher-
mende factoren nader ingegaan op de verschillen tussen deze twee 
 groepen.

7.2 Risico- en beschermende factoren van delinquentie

De door raadsonderzoekers gesignaleerde zorg biedt geen zicht op speci-
fieke risico- en beschermende factoren. In hoofdstuk 5 is onderzocht in 
welke mate specifieke risico- en beschermende factoren zijn gesignaleerd. 
Deze informatie is na afname van een BARO door de raadsonderzoekers 
aan de hand van het scoreformulier en door de jongeren op basis van een 
vragenlijst verkregen. We onderscheiden statische en dynamische fac-
toren. Dynamische factoren zijn (in potentie) veranderbaar en daarom 
relevant voor interventies. In box 5 worden de belangrijkste bevindingen 
gegeven met betrekking tot de prevalenties van de risico- en beschermen-
de factoren voor de totale groep (exclusief spijbelaars).

Deze bevindingen zijn in overeenstemming met met die uit eerdere 
studies onder jongeren die vanwege een misdrijf met de politie te maken 
hebben gekregen (Scholte, 1989; Doreleijers, 1995). De prevalenties van 
risicofactoren blijken lager dan de mate waarin deze voorkomen bij jonge-
ren in justitiële jeugdinrichtingen (Boendermaker, 1999; Boendermaker 
& Uit Beijerse, 2008; Korf, Benschop & Rots, 2003; Vreugdenhil, 2003). Dit 
geldt voor de risicofactoren in alle onderscheiden domeinen.
Dynamische risicofactoren uit het individuele domein worden bij een 
aanzienlijk deel van de jongeren (variërend van eentiende tot eenderde) 
gesignaleerd. Bij ruim eenderde van de jongeren worden kenmerken van 
impulsiviteit gesignaleerd. Impulsiviteit blijkt in onze studie ook een 
belangrijke risicofactor bij jongeren die al eerder met de politie in aanra-
king zijn gekomen. Uit de ontwikkelingscriminologische literatuur is 
bekend dat deze factor een belangrijke risicofactor is voor delinquentie 
(Farrington & Welsh, 2007).



138 Criminogene en beschermende factoren bij jongeren die een basisraadsonderzoek ondergaan

Box 5 Prevalentie risico- en beschermende factoren

Statische factoren
De meest voorkomende statische risicofactoren zijn sekse en het hebben  –
van eerdere politiecontacten. Acht op de tien jongeren zijn een jongen en 
ruim de helft van de jongeren is eerder met de politie in aanraking geweest 
vanwege een strafbaar feit.
Statische risicofactoren die betrekking hebben op de gezinssituatie komen  –
bij een aanzienlijk deel van de jongeren voor. Bij eenderde van de jongeren 
is sprake van gescheiden ouders of van een gezinslid met politiecontacten.

Dynamische factoren
De meest voorkomende dynamische risicofactor is vrienden met politie- –
contacten (40%), gevolgd door kenmerken van gedragsproblemen (van 
10% voor antisociaal gedrag tot 35% voor impulsiviteit) en riskante leefstijl 
(10% voor middelenmisbruik en 30% voor doordeweeks veel vrije tijd 
buitenshuis doorbrengen).
Dynamische risicofactoren in het gezin worden minder vaak gesignaleerd.  –
De mate waarin deze worden gesignaleerd varieert tussen de 2% voor 
middelenmisbruik door een van de ouders, tot 10% voor een zwakke 
binding met moeder.
Risicofactoren die betrekking hebben op school variëren tussen 5% voor  –
slechte schoolresultaten en 17% voor spijbelen.
Bij een aanzienlijk deel van de jongeren zijn dynamische beschermende  –
factoren die betrekking hebben op het gezin en de school gesignaleerd. 
Bij ongeveer tweederde van de jongeren (66-69%) signaleren de 
raadsonderzoekers toezicht in het gezin en bij de helft van de jongeren 
(50-59%) signaleren zij dat jongeren op school gunstig functioneren 
(goede schoolprestaties en goede relatie met leerkracht).

Dynamische risicofactoren in de opvoedingssituatie worden bij jonge-
ren die een basisraadsonderzoek ondergaan minder vaak gesignaleerd 
(tussen de 2-10%), terwijl beschermende factoren in de opvoedingssitu-
atie bij ongeveer tweederde van de jongeren worden waargenomen. De 
mate waarin raadsonderzoekers risicofactoren in de opvoedingssituatie 
signaleren, zijn gelijk aan de laagste prevalenties gevonden bij jongeren in 
justitiële jeugdinrichtingen (Boendermaker & Uit Beijerse, 2008). Volgens 
Boendermaker en collega komen problemen in de opvoedingssituatie bij 
minimaal 10% en maximaal bij alle jongeren in justitiële jeugdinrich-
tingen voor (afhankelijk van hoe kenmerken van de opvoedingssituatie 
worden gemeten). Het is mogelijk dat onze studie een onderschatting 
geeft van de risico’s in de opvoedingssituatie vanwege de wijze waarop ze 
zijn gemeten. Zo is er bijvoorbeeld voor gekozen om toezicht van ouders 
te operationaliseren als een beschermende factor (conform studies naar 
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‘promotive’ factoren; zie Farrington et al., 2008), terwijl in de meeste 
studies onder jeugdige daders gebrek aan toezicht door ouders, de risico-
factor, wordt gemeten (Boendermaker & Uit Beijerse, 2008). Anderzijds 
blijkt ook uit ander onderzoek dat bij een aanzienlijk deel van de jonge-
ren die met de politie in aanraking zijn gekomen weinig problemen in de 
gezinssituatie aanwezig zijn (Doreleijers, 1995). Onze resultaten duiden 
er in ieder geval op dat bij een aanzienlijk deel van de jongeren die een 
basisraadsonderzoek ondergaan in de opvoedingssituatie ook gunstige 
factoren aanwezig zijn.
De meest voorkomende risicofactor in de bredere sociale omgeving betreft 
vrienden met politiecontacten. Het hebben van delinquente vrienden is 
geen oorzakelijke risicofactor van delinquentie. Maar delinquente vrien-
den zijn volgens Farrington en Welsh (2007) wel een belangrijke risico-
factor voor het persisteren in delinquent gedrag, waarbij wel aangetekend 
moet worden dat uit meta-analyses blijkt dat de voorspellende waarde van 
het hebben van delinquente vrienden voor recidive klein is (Cottle et al., 
2001; Loeber et al., 1983).

7.2.1 Cumulatie van risico- en beschermende factoren

Een belangrijke bevinding uit de literatuur is dat naarmate het aantal 
risicofactoren toeneemt, de kans dat iemand ernstiger probleemgedrag 
vertoont (of daarin persisteert) groter wordt. Anderzijds blijkt ook dat een 
opeenstapeling van beschermende factoren samengaat met een kleinere 
kans op probleemgedrag. In het kader van het aanbod van interventies is 
het dan ook relevant te weten in hoeverre bij jongeren die met de politie 
te maken krijgen sprake is van een cumulatie aan risico’s, in hoeverre er 
sprake is van beschermende factoren en of zich daarbij verschillen voor-
doen tussen subgroepen. De belangrijkste bevindingen staan in box 6.

Box 6 Cumulatie van risico- en beschermende factoren

Bij ruim drie op de tien jongeren signaleren de raadsonderzoekers  –
maximaal één risicofactor.
Bij bijna één op de tien jongeren is sprake van zeven of meer risicofactoren. –
Naarmate bij jongeren meer risico’s aanwezig zijn, neemt het gemiddelde  –
aantal beschermende factoren af. Jongeren met de meeste risico’s hebben 
gemiddeld het minste aantal beschermende factoren.
Er zijn nauwelijks verschillen naar leeftijd, herkomst en type delict. –
Jongeren met meerdere risicofactoren zijn vaker een jongere met  –
eerdere politiecontacten dan first offender. Van de jongeren met zeven 
risicofactoren of meer, is 80% al eerder met de politie in aanraking 
geweest.
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Naarmate bij jongeren meer risicofactoren worden gesignaleerd, blijken er 
gemiddeld minder beschermende factoren aanwezig te zijn. Uit de litera-
tuur blijkt dat jongeren met de hoogste risicoscores minder beschermende 
factoren hebben (Luthar & Cichetti, 2000a; Luthar et al., 2000b; Rutter, 
2000). Naarmate het aantal risicofactoren toe- en beschermende factoren 
afneemt, zijn de prognoses voor deze jongeren minder gunstig (Farring-
ton et al., 2008; Stouthamer-Loeber et al., 2002; Stouthamer-Loeber et 
al., 2004; Stouthamer-Loeber et al., 2008). Jongeren waarbij sprake is van 
een cumulatie van risico’s en weinig beschermende factoren, hebben een 
grotere kans om te persisteren in ernstig delinquent gedrag (Farrington et 
al., 2008; Stouthamer-Loeber et al., 2002; Stouthamer-Loeber et al., 2008). 
Ook is er bij deze jongeren sprake van het ontbreken van andere positieve 
uitkomsten, zoals goede startkwalificaties voor de arbeidsmarkt, een 
goede gezondheid e.d. (zie bijvoorbeeld Moffitt, 2003).

Samenhang tussen cumulaties van risico- en beschermende factoren
Sommige cumulaties van risico- en beschermende factoren komen vaker 
samen voor dan andere. De sterkste relaties zijn er van gedragsproblemen 
met andere risico’s binnen het individuele domein en met risico’s in andere 
domeinen. Naarmate sprake is van meerdere gedragsproblemen gaat dit 
vaker samen met een meer riskante leefstijl en een moeilijker tempera-
ment. Ook zijn gedragsproblemen duidelijk gerelateerd aan cumulaties van 
risico’s in andere domeinen. Naarmate sprake is van meerdere gedrags-
problemen gaat dit vaker samen met een meer risicovolle opvoedings-
situatie en risico’s in de bredere sociale context – vriendengroep en school. 
Verder gaan gedragsproblemen ook samen met minder beschermende 
factoren in het gezin of de bredere sociale context. Deze bevindingen 
zijn conform die uit andere studies. Bij jongeren met risicofactoren in 
het individuele domein blijken er ook vaker risicofactoren in het gezin of 
in de schoolcontext aanwezig te zijn (Dekoviç & Buist, 2004; Osofsky & 
Thompson, 2000; Patterson, 1982; Stattin & Kerr, 2000; Verhulst, 2006).

De associaties tussen risico- en beschermende factoren die in de totale 
groep worden gevonden, blijken niet in alle subgroepen aanwezig. Er 
zijn bijvoorbeeld verschillen tussen meisjes en jongens. Dit wijst erop dat 
de samenstelling van risico- en beschermende factoren niet bij iedere 
subgroep gelijk is. In de volgende subparagrafen gaan we specifieker in op 
subgroepen en daarbij zullen ook de verschillen in de associaties tussen 
risico- en beschermende factoren aan de orde komen.

7.2.2 Jongens en meisjes

Op basis van de aanwezigheid van specifieke risico- en beschermende 
factoren wijzen onze resultaten erop dat bij meer meisjes dan jongens die 
een basisraadsonderzoek ondergaan ‘iets aan de hand’ is dan bij jongens. 
De belangrijkste bevindingen staan in box 7.
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De verschillen tussen jongens en meisjes zijn niet zozeer gelegen in het 
type risico- of beschermende factoren, maar eerder in de cumulatie van 
aanwezige factoren. Bij meisjes is er vaker sprake van een cumulatie 
van statische gezinsrisico’s en het ontbreken van individuele buffers. Bij 
jongeren in een algemene populatie blijkt het tegenovergestelde, namelijk 
dat er bij meisjes overwegend meer individuele beschermende factoren 
en minder risicofactoren aanwezig zijn dan bij jongens (Van der Laan & 
Blom, 2006).
De resultaten sluiten aan bij de ‘gender paradox’ (Loeber & Keenan, 1994). 
Deze paradox is afgeleid van de bevinding dat bij meisjes het plegen van 
delicten minder vaak voorkomt dan bij jongens, maar dat bij die meisjes 
die met politie of justitie te maken krijgen, sprake is van ernstige proble-
men en meerdere risico’s of het ontbreken van bescherming, ongeacht 
of ze eerder met politie of justitie in aanraking zijn geweest (Loeber & 
Keenan, 1994; McCabe et al., 2002). Er is sprake van een drempeleffect, 
wat betekent dat er op meerdere terreinen al duidelijke problemen moeten 
zijn voordat meisjes met politie of justitie in aanraking komen (McCabe et 
al., 2001). Dit kan verklaren waarom er nauwelijks verschillen zijn tussen 
first offenders en jongeren met eerdere politiecontacten bij meisjes, terwijl 
bij jongens met eerdere politiecontacten meer factoren onderscheidend 
zijn. Met andere woorden, bij meer first offender meisjes is ‘iets aan de 
hand’ dan bij first offender jongens.

Verder vinden we ook dat de samenhang tussen risico- en bescher-
mende cumulatiescores bij jongens en meisjes verschillen. Bij meisjes 
zijn gedragsproblemen positief gerelateerd aan de aanwezigheid van een 
risicovolle opvoedingssituatie. Bij jongens zijn gedragsproblemen nega-
tief gerelateerd aan een beschermende opvoedingssituatie. Hoewel het 
overwegend zwakke verbanden betreft, corresponderen onze bevindingen 
wel met die uit recente overzichtsliteratuur waaruit blijkt dat er verschil-
len zijn tussen jongens en meisjes in de constellatie van risicofactoren 
(Hipwell & Loeber, 2006; Moffitt et al., 2001). Hipwell en Loeber (2006) 
vinden dat de effecten van de negatieve opvoedingssituaties bij meisjes 
met gedragsproblemen sterker zijn dan bij jongens. Meisjes met gedrags-
problemen die in een gezin aan meerdere risicofactoren worden bloot-
gesteld, zijn daar kwetsbaarder voor dan jongens. Dit heeft tot gevolg dat 
indien zich dergelijke constellaties van risicofactoren voordoen bij meis-
jes, de kans dat ze ook ernstig antisociaal gedrag gaan vertonen groter is 
dan bij jongens.
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Box 7 Risico- en beschermende factoren, verschillen tussen 
jongens en meisjes

Prevalentie
Specifieke risico- en beschermende factoren blijken vaker voor te komen  –
bij meisjes dan bij jongens, maar er zijn weinig grote verschillen tussen de 
seksen.
Op basis van de cumulatiescores blijken meer duidelijke verschillen  –
tussen jongens en meisjes. In vergelijking met jongens hebben meisjes 
gemiddeld een minder riskante leefstijl, maar gemiddeld meer statische 
gezinsrisicofactoren (een gezinslid met politiecontacten).
Daarnaast hebben meisjes gemiddeld minder beschermende factoren op  –
het individuele domein dan jongens (minder vaak een opleidingsniveau van 
havo of hoger).

First offenders en jongeren met eerdere politiecontacten
Bij jongens verschillen first offenders en jongeren met eerdere  –
politiecontacten meer van elkaar wat betreft de prevalenties van risico- en 
beschermende factoren dan bij meisjes.
De prevalenties van risicofactoren liggen bij de totale groep meisjes,  –
ongeacht of ze first offender of jongere met eerdere politiecontacten zijn, 
dichter bij die van de jongens met eerdere politiecontacten dan bij de 
jongens die voor het eerst met de politie te maken krijgen.
De belangrijke risico- en beschermende factoren voor jongeren met  –
eerdere politiecontacten zijn bij jongens en meisjes gelegen in dezelfde 
domeinen (individuele risicofactoren en ontbreken van beschermende 
factoren in het gezin).
Jongens met eerdere politiecontacten onderscheiden zich van mannelijke  –
first offenders omdat vaker sprake is van impulsief en oppositioneel gedrag 
en minder vaak van toezicht door ouders en goede schoolprestaties.
Bij meisjes zijn de belangrijke factoren oppositioneel gedrag en het minder  –
vaak aanwezig zijn van toezicht door ouders op de vrije tijd belangrijke 
factoren die degenen met eerdere politiecontacten onderscheiden van first 
offenders.

Samenhang tussen cumulatiescores
Bij meisjes zijn gedragsproblemen positief gerelateerd aan de  –
aanwezigheid van een risicovolle opvoedingssituatie. Bij jongens 
zijn gedragsproblemen negatief gerelateerd aan een beschermende 
opvoedingssituatie.
Bij jongens is er een duidelijke associatie tussen gedragsproblemen en  –
riskante leefstijl, terwijl bij meisjes deze associatie afwezig is.
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Bij jongens vinden we ook dat gedragsproblemen zijn gerelateerd aan een 
riskante leefstijl (middelenmisbruik en veel met vrienden buitenshuis op 
pad), terwijl deze relatie bij meisjes ontbreekt. Mogelijk zijn delinquente 
jongens met gedragsproblemen eerder dan delinquente meisjes geneigd 
om ook op andere terreinen risicovol of antisociaal gedrag te vertonen. 
Moffitt et al. (2001) verklaren de hogere mate van betrokkenheid van 
jongens bij diverse vormen van antisociaal gedrag vanuit hun bevinding 
dat bij meisjes minder vaak sprake is van neurocognitieve problemen, 
een moeilijk temperament of hyperactiviteit. Verder concluderen zij dat 
meisjes gaandeweg in de adolescentieperiode vaker kwalitatief betere 
vriendschappen ontwikkelen met vrienden die minder antisociaal gedrag 
vertonen dan jongens (Moffitt et al., 2001).
Deze bevindingen zijn preliminair en vragen om uitgebreider onderzoek 
naar verschillen tussen de seksen wat betreft de samenhang van risico- en 
beschermende factoren en de eventuele gevolgen daarvan voor verschillen 
in de ontwikkeling van criminele carrières. Om dit te kunnen bestuderen 
is longitudinaal vergelijkend onderzoek nodig.

De resultaten stemmen weliswaar overeen met die uit andere studies, 
maar we plaatsen wel de kanttekening dat met het gebruikte meetin-
strument vooral factoren zijn gemeten die duidelijk zijn gerelateerd aan 
delinquentie van jongens. Mogelijk is sprake van een ‘gender-sensitive’ 
instrument (Gavazzi et al., 2006) waardoor risicofactoren die specifiek 
zijn voor meisjes niet of niet goed zijn gemeten. Zo blijkt bijvoorbeeld uit 
studies van meisjes in het justitiële systeem (Hamerlynck, 2008; Gavazzi et 
al., 2006) dat ook vaak sprake is van internaliserende psychische proble-
men, eerdere traumatische gebeurtenissen en gezondheidsrisico’s (riskant 
seksueel gedrag). Dergelijke risicofactoren hebben we in dit onderzoek 
niet goed kunnen meten. Indien deze wel waren gemeten, zouden de 
verschillen tussen jongens en meisjes alleen maar duidelijker zijn en heeft 
dat dus geen gevolgen voor de conclusies.

7.2.3 Leeftijdsgroepen

In deze studie zijn we uitgegaan van een ontwikkelingsecologische bena-
dering op delinquent gedrag. Een centrale gedachte binnen deze benade-
ring is dat in de verschillende fasen van de ontwikkeling de samenhang 
van risico- en beschermende factoren met (delinquent) gedrag niet dezelf-
de is. Bij gebrek aan een betere indicator voor ontwikkelingsfase, hebben 
we onderzocht in hoeverre er verschillen zijn in risico- en beschermende 
factoren tussen de leeftijdsgroepen 12-13-, 14-15-, en 16-18-jarigen. De 
laatste leeftijdsgroep vormde direct de grootste groep in ons onderzoek 
(bijna de helft van de jongeren). De belangrijkste bevindingen staan in 
box 8.
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Box 8 Risico- en beschermende factoren, leeftijdsgroepen

Er zijn duidelijke verschillen tussen de leeftijdsgroepen in de mate waarin  –
risico- en beschermende factoren voorkomen.
De grootste verschillen zijn er tussen de jongste en de oudste  –
leeftijdsgroep. Bij de jongste leeftijdsgroep is vaker sprake van een hoog 
agressieniveau en minder vaak van een sterke binding met een van de 
ouders (moeder), terwijl bij de oudste leeftijdsgroepen problematisch 
middelenmisbruik/gokken, spijbelen en veel vrije tijd buitenshuis 
doorbrengen vaker voorkomt.
De leeftijdsgroepen verschillen nauwelijks van elkaar in de gemiddelden  –
op de cumulatiescores. Het enige verschil betreft een riskante leefstijl, die 
bij de oudere leeftijdsgroep vaker wordt gesignaleerd dan bij de jongere 
leeftijdsgroep.
Het percentage verdachten van een geweldsdelict (tegen een persoon)  –
neemt met de leeftijd af en deze verschillen blijven bestaan als rekening 
wordt gehouden met andere factoren.

We vinden voornamelijk leeftijdsverschillen in het type risico- en bescher-
mende factoren waaraan jongeren in verschillende leeftijden worden 
blootgesteld. Bij de jongste leeftijdsgroep zijn risicofactoren vooral gele-
gen 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 doorbrengen). Deze bevindingen sluiten aan 
bij studies vanuit het ontwikkelingsecologisch perspectief op probleem-
gedrag of ernstige delinquentie (Farrington et al., 2008; Van der Laan & 
Blom, 2006; Loeber et al., 2006; Werner, 2000). In verschillende ontwikke-
lingsfasen zijn andere factoren prominent in hun invloed op gedrag. In de 
kindertijd hebben individuele kenmerken en opvoedingsstijlen van ouders 
een belangrijke rol in het gedrag van kinderen. Naarmate kinderen ouder 
worden, neemt het belang van de school toe en gedurende de adolescen-
tieperiode komen daar de vriendengroep en de bredere sociale omgeving 
bij. In de adolescentieperiode worden ouders en hun opvoedingsstijlen, 
zoals supervisie, minder belangrijk dan bijvoorbeeld de omgang met 
de vriendengroep (dit wil overigens niet zeggen dat ouders niet meer 
van belang zijn voor het gedrag van hun kind). De bevindingen uit onze 
studie laten zien dat jongeren die met de politie in aanraking komen niet 
verschillen van jongeren in de algemene populatie.
In onze studie vinden we geen leeftijdsverschillen in de mate waarin 
delinquente vrienden aanwezig zijn bij jongeren die een basisraadsonder-
zoek ondergaan. Vanuit het ecologisch ontwikkelingsmodel (Bronfenbren-
ner, 1979; Loeber, Slot & Stouthamer-Loeber, 2006; Werner, 2000) en op 
basis van empirische bevindingen (Van der Laan & Blom, 2006) was wel te 
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verwachten dat oudere adolescenten meer delinquente vrienden zouden 
hebben dan jongere adolescenten. Het ontbreken van deze bevinding kan 
erop wijzen dat jongeren die met de politie in aanraking komen vanwege 
een strafbaar feit in het algemeen vaak vrienden hebben die ook delicten 
plegen, ongeacht leeftijd (zie bijvoorbeeld Weerman, 2001).

Verder vinden we leeftijdsverschillen in de mate waarin verdachten van 
verschillende typen delicten voorkomen. De bevinding dat in de jong-
ste leeftijdsgroep de prevalentie van geweldsdelicten hoger is dan in de 
oudere leeftijdsgroepen is in tegenspraak met bevindingen uit andere 
studies waaruit blijkt dat de prevalentie van geweld in de totale groep in 
de adolescentieperiode toeneemt (Van der Laan & Blom, 2006; Loeber et 
al., 2001a). Anderzijds corresponderen onze resultaten wel met de bevin-
ding dat in het algemeen uitingen van fysieke agressie tegen personen 
afneemt naarmate adolescenten ouder worden (Elliott, 1994; Huizinga, 
Esbensen & Weiher, 1996; Stranger, Achenbach & Verhulst, 1997). Uit 
longitudinale studies blijkt dat er sprake is van verschillende ontwikke-
lingstrajecten van agressief gedrag. Loeber & Stouthamer-Loeber (1998) 
onderscheiden er twee. In het ene traject, dat bij het merendeel van de 
jongeren voorkomt, is in de levensloop een afname in de uitingen van 
fysieke agressie. Uit onderzoek van Tremblay (2006) blijkt dat bij peuters 
agressief gedrag tegen anderen vaker voorkomt dan bij kinderen in de 
basisschoolperiode en uit studies van Elliott (1994) en Huizinga et al. 
(1995) blijkt dat de afname in het aantal jongeren dat agressief gedrag 
vertoont, continueert in de adolescentieperiode. Dergelijke bevindingen 
zijn ook gedaan in Nederlands onderzoek onder kinderen en adolescenten 
in een algemene populatie (Stranger et al., 1997). De afname in agressief 
(en gewelddadig) gedrag met de leeftijd heeft vooral betrekking op de 
minder ernstige vormen van geweld (lichte mishandeling) en niet op de 
ernstigere vormen. Er wordt namelijk ook een tweede ontwikkelingstra-
ject van agressief gedrag onderscheiden. Het gaat daarbij om een relatief 
kleine groep jongeren die gedurende een langere periode in de levensloop 
agressief gedrag vertoont en waarbij in de adolescentieperiode sprake is 
van een toename in ernstige agressie en geweld (zie ook Lacourse et al., 
2008). Deze relatief kleine groep jongeren is verantwoordelijk voor een 
aanzienlijk deel van de geweldscriminaliteit gepleegd door adolescenten. 
De risico- en beschermende factoren die bij de jongeren in de verschil-
lende ontwikkelingstrajecten voorkomen verschillen wel van elkaar. Dit 
vraagt om nader onderzoek op basis van longitudinale gegevens.

7.2.4 Herkomstgroepen

In deze studie zijn we ook verschillen tussen herkomstgroepen nagegaan. 
Omdat de absolute aantallen jongeren voor specifieke herkomstgroepen 
klein waren, is met betrekking tot de prevalentie vooral vergeleken tussen 
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autochtone en allochtone jongeren. Bij de cumulatiescores zijn ook ver-
schillen tussen meer specifieke herkomstgroepen onderzocht. De belang-
rijkste bevindingen staan in box 9.

Box 9 Risico- en beschermende factoren, verschillen tussen 
herkomstgroepen

Autochtone en allochtone jongeren verschillen op enkele risico- en  –
beschermende factoren van elkaar in de mate waarin risico- en 
beschermende factoren vóórkomen. Met name middelenmisbruik/
gokken, eerdere ggz-hulpverlening en aandachtsproblemen komen vaker 
voor bij autochtone dan bij allochtone jongeren. De verschillen tussen 
herkomstgroepen zijn niet groot.
Op basis van de risico- en beschermende cumulatiescores blijkt dat er  –
bij Marokkaanse jongeren minder vaak sprake is van een cumulatie van 
dynamische risicofactoren over alle domeinen en minder vaak sprake van 
een cumulatie van statische gezinsrisico’s dan bij jongeren uit andere 
herkomstgroepen. De overige herkomstgroepen verschillen niet van elkaar.

Autochtone en allochtone jongeren die een basisraadsonderzoek onder-
gaan verschillen nauwelijks van elkaar in het type risico- en bescher-
mende factoren. Deze resultaten zijn in overeenstemming met studies 
onder jongeren in algemene populaties (Dekoviç et al., 2004; Vollebergh, 
Ten Have, Dekoviç et al., 2005). Daar waar verschillen blijken, zijn onze 
resultaten ook in overeenstemming met andere studies. De lagere preva-
lentie van middelenmisbruik bij allochtone jongeren wordt ook in andere 
studies gevonden, zowel bij jongeren in justitiële populaties (Vermeiren 
et al., 2006) als bij jongeren in onderzoeksgroepen die een weerspiege-
ling vormen van de algemene populatie (Van der Laan & Blom, 2006). 
Ook de bevinding dat autochtone jongeren vaker dan allochtone jongeren 
een verleden van ggz-hulpverlening hebben, is conform andere studies. 
Etnische minderheidsgroepen blijken minder vaak gebruik te maken van 
de geestelijke gezondheidszorg in Nederland dan autochtone herkomst-
groepen (Struijs, 2000). In vergelijking met autochtone jongeren die met de 
politie in aanraking komen, hebben jongeren uit minderheidsgroepen in 
een eerder stadium minder vaak te maken gekregen met reguliere hulp-
verlening voor hun problemen.

Verder vinden we ook nauwelijks verschillen tussen de herkomstgroepen 
in de cumulatie van risico- en beschermende factoren. Een interessante 
bevinding is dat bij Marokkaanse jongeren gemiddeld minder risico-
factoren worden gesignaleerd dan bij andere herkomstgroepen. Dit kan 
geïnterpreteerd worden als zijnde dat er met deze jongeren, buiten hun 
delinquente gedrag, gemiddeld minder aan de hand is dan met jongeren 
uit andere herkomstgroepen. Maar deze resultaten kunnen ook duiden op 



147Slot

een bias bij de bevraging van informanten die iets over de jongere kunnen 
vertellen, of de interpretatie daarvan door hulpverleners. Stevens et al. 
(2003) vonden in hun vergelijkende studie naar externaliserende en inter-
naliserende problemen bij Marokkaanse, Turkse en Nederlandse jongeren 
duidelijke verschillen tussen de herkomstgroepen in de antwoorden van 
de jongere, ouders en leerkrachten. Met name bij Marokkaanse jonge-
ren signaleerden leerkrachten vaker externaliserende problemen terwijl 
deze problemen er volgens de jongere en zijn/haar ouders niet waren. Dit 
‘verzwijgen’ van problemen kan te maken hebben met een andere cultu-
rele interpretatie van de symptomen van externaliserende problemen 
(Stevens et al., 2003). Er blijken tussen herkomstgroepen verschillen te zijn 
in meningen, verwachtingen, normen en gedragingen met betrekking tot 
het probleem (Nijsten, Geense, Pels & Vollebergh, 2002). Als Marokkaanse 
jongeren via doorverwijzing door leerkrachten of naar aanleiding van een 
politiecontact te maken krijgen met hulpverleners, kunnen of willen zowel 
jongere als ouder(s) de aanwezigheid van achterliggende problemen of 
risicofactoren niet voldoende duidelijk maken. Hierdoor ontvangen deze 
jongeren dus niet de juiste hulp of krijgen ze helemaal geen hulp omdat 
er nauwelijks problemen worden gesignaleerd. Een soortgelijke bias kan 
plaatsvinden tijdens het basisraadsonderzoek waarbij vooral informatie 
bij jongere en ouder wordt ingewonnen (zie ook Nijsten et al., 2002). De 
consequentie hiervan in de praktijk kan zijn dat, afgaande op signalerin-
gen uit het basisraadsonderzoek, geconcludeerd wordt dat er bij jongeren 
uit sommige minderheidsgroepen, zoals de Marokkanen, nauwelijks of 
weinig aan de hand is, terwijl dit door enkel ouder en jongere te raadple-
gen niet goed is vast te stellen. 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 de jongeren in de 
strafrechtketen.

7.2.5 Verdachten van gewelds-, vermogens- of overige delicten

Tussen verdachten van gewelds-, vermogens- of overige delicten zijn 
 nauwelijks verschillen in de belangrijke risico- en beschermende factoren. 
In box 10 wordt het belangrijkste resultaat weergegeven.

Box 10 Risico- en beschermende factoren, naar typen delicten

Kenmerken van agressief gedrag komen vaker voor bij verdachten van  –
geweld en minder vaak bij andere verdachten. Andere vormen van 
antisociaal gedrag komen juist vaker voor bij vermogensdelinquenten 
dan bij andere verdachten. Het gaat om grote verschillen tussen de 
subgroepen.
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Conform de literatuur is het resultaat dat andere vormen van agressie bij 
geweldplegers vaker voorkomen dan bij jongeren die worden verdacht van 
andere delictvormen (Loeber & Stouthamer-Loeber, 1998). Op basis van 
de literatuur verwachtten we ook bij geweldplegers vaker risicofactoren in 
de gezinssituatie (Dekoviç et al., 2001; Loeber et al., 1998a). Deze relaties 
worden niet gevonden. Het is mogelijk dat kenmerken van de opvoedings-
situatie niet goed zijn gemeten. Een andere optie is dat het ontbreken 
van informatie (bij jongeren met eerdere politiecontacten) over het type 
eerdere delicten dat deze jongeren hebben gepleegd ervoor heeft gezorgd 
dat verschillen tussen de groepen niet optimaal vastgesteld konden 
worden. Omdat er onvoldoende bruikbare informatie is verkregen over 
eerdere gepleegde delicten, zijn onze resultaten alleen gebaseerd op het 
type delict waarvan een jongere door de politie wordt verdacht. Jongeren 
die bijvoorbeeld verdachte zijn van geweldsdelicten kunnen in het verle-
den ook andere typen delicten hebben gepleegd. Uit longitudinale studies 
blijkt dat bij een aanzienlijk deel van de delictplegers geen sprake is van 
specialisatie, maar dat in de adolescentieperiode juist sprake is van het 
plegen van verschillende typen delicten (Piquero et al., 2003). Voor zover 
bekend is slechts bij een beperkt deel van de jongeren sprake van speciali-
satie (Lacourse et al., 2008; Piquero et al., 2003). Het gaat dan bijvoorbeeld 
om zedendelinquenten (Van Wijk, 2005) of jongeren die ernstige gewelds-
delicten hebben gepleegd (Dekoviç et al., 2001; Farrington et al., 2008; 
Lacourse et al., 2008). De risico- en beschermende factoren van dergelijke 
specialisten wijken af van andere delictplegers (Farrington et al., 2008; 
Van Wijk et al., 2005). Daarnaast hebben onze resultaten betrekking op de 
brede range van jongeren die met de politie te maken krijgen vanwege het 
plegen van een delict. Het aantal zedendelinquenten of jongeren die zeer 
ernstige delicten hebben gepleegd is in onze studie beperkt.

7.2.6 First offenders en jongeren met eerdere politiecontacten

De resultaten van onze studie laten duidelijke verschillen zien tussen 
first offenders en jongeren met eerdere politiecontacten (de recidivisten). 
Vooraf moet hierbij wel worden opgemerkt dat het percentage verklaarde 
variantie in de modellen laag is, wat betekent dat er nog diverse andere 
risico- en beschermende factoren zijn die in deze studie niet zijn gemeten 
(of niet goed zijn gemeten, zie paragraaf 7.4) die het verschil tussen beide 
groepen kunnen verklaren. De belangrijkste bevindingen staan in box 11.

Impulsiviteit is een belangrijke risicofactor in het individuele domein die 
jongeren met eerdere politiecontacten onderscheidt van first offenders. 
Uit de literatuur blijkt dat impulsiviteit een belangrijke risicofactor is 
voor persisteren in delinquent gedrag (zie bijvoorbeeld Cottle et al., 2001; 
Farrington & Welsh, 2007; Moffitt, 1993). Daarnaast is deze risicofactor een 
belangrijk kenmerk van jongeren die op jonge leeftijd al delicten plegen, 
de vroege starters (Moffitt, 1993).
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Box 11 Risico- en beschermende factoren, first offenders en 
jongeren met eerdere politiecontacten

Impulsiviteit is een belangrijke risicofactor die gerelateerd is aan een  –
grotere kans op het hebben van eerdere politiecontacten (dan op het first 
offender zijn).
De aanwezigheid van ouderlijk toezicht is een belangrijke factor  –
die samenhangt met een kleinere kans op het hebben van eerdere 
politiecontacten (dan op het first offender zijn).
Leeftijd, sekse, schorsing op school en lidmaatschap van een  –
sportvereniging zijn minder belangrijke, maar wel significante factoren die 
jongeren met eerdere politiecontacten onderscheiden van first offenders. 
Oudere jongeren, een jongen zijn en geschorst zijn op school zijn factoren 
die gerelateerd zijn aan een grotere kans op eerdere politiecontacten en 
lid zijn van een sportvereniging is gerelateerd aan een kleinere kans op het 
hebben van eerdere politiecontacten.

Binnen het domein van het gezin is de aanwezigheid van toezicht door 
ouders een belangrijke factor die samengaat met een kleinere kans op het 
hebben van eerdere politiecontacten, ook als wordt gecontroleerd voor 
andere factoren en voor achtergrondkenmerken. In de ontwikkelings-
criminologische literatuur komt toezicht van ouders over de activiteiten 
van hun kinderen naar voren als een belangrijke beschermende factor 
die de kans op delinquentie of recidive dempt (Farrington & Welsh, 2007). 
Daarbij geldt wel dat in de adolescentieperiode de kennis van ouders over 
de (vrijetijds)activiteiten van hun kinderen samengaat met openheid van 
jongeren naar hun ouders toe over wat ze hebben meegemaakt en gedaan 
(Kerr & Stattin, 2000; Stattin & Kerr 2000). Positieve interactiepatronen 
tussen ouder en jongere zijn hiervoor nodig. Longitudinale studies laten 
zien dat ouderlijke opvoedingsstijlen, die onder meer gekenmerkt worden 
door de aanwezigheid van supervisie en een goede relatie tussen ouder(s) 
en jongere, een dempende werking hebben op de ontwikkeling van ernstig 
en persistent probleemgedrag (Farrington et al., 2008; Samerhoff & Fiese, 
2000).
Risico- en beschermende factoren in de bredere sociale context die gere-
lateerd zijn aan eerdere politiecontacten zijn schorsing op school en 
lidmaatschap van een sportvereniging. Schorsing op school is een risico-
factor die samengaat met een grotere kans op eerdere politiecontacten, 
ook als rekening wordt gehouden met andere factoren. Ook deze bevin-
ding correspondeert met de literatuur (Harland, Van der Laan, Smeenk & 
Weerman, 2005; Hemphill, Toumbourou, Herrenkohl, McMorris & Cata-
lano, 2006; Hoge, Andrews & Leschied, 1996). Daarbij moet wel de kantte-
kening worden geplaatst dat een schorsing op school een indicator is voor 
achterliggende risicofactoren die zich ook uiten in de schoolse context. 
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Aan het probleemgedrag op school en aan het (persistente) delinquente 
gedrag liggen mogelijk dezelfde risicofactoren ten grondslag (bijvoorbeeld 
impulsiviteit, slechte schoolprestaties of een zwakke binding met leer-
krachten). Schorsing op school is mogelijk wel een risicofactor voor persis-
teren in delinquentie (Hemphill et al., 2006), hoewel uit meta-analyses 
(Cottle et al., 2001; Heilbrun et al., 2005) hoogstens een zwak voorspellend 
effect op recidive blijkt.
Lidmaatschap van een vereniging is gerelateerd aan een kleinere kans op 
eerdere politiecontacten en lijkt daardoor een beschermende factor tegen 
persistent delinquent gedrag. Uit een recent uitgevoerde meta-analyse 
(Stams et al., aankomend) blijkt dat deelname aan sportactiviteiten 
samengaat met een kleinere kans op delinquentie. In criminologische 
studies wordt gevonden dat deelname aan gestructureerde sportactivi-
teiten een beschermende factor is tegen delinquent gedrag omdat het een 
gestructureerde vrijetijdsactiviteit betreft waarbij sprake is van toezicht 
(Osgood, Wilson, O’Malley, Bachman & Johnston, 1996) en er gelegenheid 
aanwezig is voor prosociale activiteiten (Arthur et al., 2002).

Vervolgens zijn we binnen subgroepen (jongens en meisjes; 12-13-, 14-15-, 
16-18-jarigen; autochtonen en allochtonen) nagegaan welke risico- en 
beschermende factoren jongeren met eerdere politiecontacten onder-
scheiden van first offenders. De resultaten laten zien dat er verschillen 
zijn naar sekse en leeftijd, maar dat er nauwelijks verschillen zijn tussen 
autochtone en allochtone jongeren in de belangrijke risicofactoren voor 
het hebben van eerdere politiecontacten. De verschillen bij jongens en 
meisjes in belangrijke risico- en beschermende factoren voor jongeren met 
eerdere politiecontacten zijn in paragraaf 7.3.2 al beschreven. We bespre-
ken hier de verschillen tussen leeftijdsgroepen in belangrijke risico- en 
beschermende factoren voor jongeren met eerdere politiecontacten (de 
belangrijkste resultaten staan in box 12).

De resultaten wijzen op leeftijdsverschillen in het type risico- en bescher-
mende factoren die belangrijk zijn bij jongeren met eerdere politiecontac-
ten. Bij adolescenten die op jonge leeftijd al eerder met de politie te maken 
hebben gekregen blijkt vaker sprake te zijn van gedragsproblemen (impul-
siviteit en oppositioneel gedrag) en het ontbreken van toezicht in het gezin 
dan het geval is bij de jongeren met eerdere politiecontacten in oudere 
leeftijdsgroepen. Deze bevindingen sluiten aan bij het ontwikkelings-
traject dat in de literatuur bekend staat als ‘vroege starters’ (Moffitt, 1993; 
Patterson, 1991; zie ook hoofdstuk 2). Bij zogenoemde ‘vroege starters’ 
blijkt vaker sprake van een opeenstapeling van individuele en gezins-
risicofactoren 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 opvoedingssituatie dus 
belangrijke voorspellers van persisteren in delinquentie.
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Box 12 Risico- en beschermende factoren voor jongeren met eer-
dere politiecontacten, naar leeftijdsgroep

Individuele risico’s (impulsiviteit en oppositioneel gedrag) zijn bij  –
de jongere leeftijdsgroep indicatiever voor het hebben van eerdere 
politiecontacten dan bij de oudste leeftijdsgroep.
Kenmerken van een gunstige opvoedingssituatie (toezicht door ouders)  –
zijn bij alle leeftijdsgroepen belangrijke factoren die jongeren met eerdere 
politiecontacten van first offenders onderscheiden. Maar bij de jongste 
leeftijdsgroep is de samenhang met eerdere politiecontacten sterker dan 
bij de oudere leeftijdsgroepen
Er zijn indicaties dat naarmate jongeren ouder worden de samenhang van  –
gedragsproblemen met het hebben van eerdere politiecontacten zwakker 
wordt. Met andere woorden, gedragsproblemen zijn bij jongeren in de 
vroege adolescentieperiode meer bepalend voor persisteren in delinquent 
gedrag dan bij jongeren in de midden- en late adolescentie. In de late 
adolescentieperiode spelen andere factoren mee.

De resultaten wijzen op leeftijdsverschillen in het type risico- en bescher-
mende factoren die belangrijk zijn bij jongeren met eerdere politiecontac-
ten. Bij adolescenten die op jonge leeftijd al eerder met de politie te maken 
hebben gekregen blijkt vaker sprake te zijn van gedragsproblemen (impul-
siviteit en oppositioneel gedrag) en het ontbreken van toezicht in het gezin 
dan het geval is bij de jongeren met eerdere politiecontacten in oudere 
leeftijdsgroepen. Deze bevindingen sluiten aan bij het ontwikkelings-
traject dat in de literatuur bekend staat als ‘vroege starters’ (Moffitt, 1993; 
Patterson, 1991; zie ook hoofdstuk 2). Bij zogenoemde ‘vroege starters’ 
blijkt vaker sprake van een opeenstapeling van individuele en gezins-
risicofactoren 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 opvoedingssituatie dus 
belangrijke voorspellers van persisteren in delinquentie.

Cumulatie van risico’s en bescherming
Ook is onderzocht in hoeverre een cumulatie van risico- en beschermende 
factoren is gerelateerd aan het hebben van eerdere politiecontacten ver-
sus het first offender zijn. In box 13 staan de belangrijkste bevindingen. 
Uit onze studie blijkt dat naarmate meer risicofactoren (verspreid over 
meerdere domeinen) aanwezig zijn, dit sterker geassocieerd is met het 
hebben van eerdere politiecontacten. Dit bevestigt de ‘cumulatie van 
risico’s’-hypothese (Loeber et al., 2001a; Rutter et al., 1998; Vanderbilt-
Adriance et al., 2008). Uit longitudinale studies blijkt dat de kans dat 
een jongere persisteert in delinquentie toeneemt naarmate het aantal 
risicofactoren in meerdere domeinen cumuleert en hij/zij daaraan gedu-
rende een langere periode wordt blootgesteld. In de levensloop kunnen 
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 risicofactoren in verschillende domeinen elkaar als een soort ketting-
reactie in stand houden (Rutter, 2000; Samerhoff & Fiese, 2000; Sentse 
et al., 2009). Hierbij is sprake van een complexe interactie tussen risico-
factoren en het ontbreken van beschermende factoren (Fergusson et al., 
2007; Garmezy et al., 1984; Van der Laan et al., aankomend; Rutter, 2000). 
Zo kan antisociaal gedrag in de kindertijd gepaard gaan met of gevolgd 
worden door risico’s binnen het gezin zoals gebrekkige ouderlijke opvoe-
dingsstrategieën en slecht presteren op school. Dit kan op zijn beurt weer 
probleemgedrag bij de jongere in stand houden. De cumulatie van risico’s 
in verschillende domeinen vergroot zo de kans op ernstig en persistent 
probleemgedrag later in de adolescentieperiode, zeker wanneer bescher-
mende factoren ontbreken (Rutter, 2000).

Box 13 Cumulatie van risico- en beschermende factoren in relatie 
tot eerdere politiecontacten

Een cumulatie van risicofactoren over meerdere domeinen is sterk  –
gerelateerd aan het hebben van eerdere politiecontacten (cumulatie van 
risico’s).
Een cumulatie van beschermende factoren over meerdere domeinen is  –
sterk negatief gerelateerd aan het hebben van eerdere politiecontacten.
Een cumulatie van beschermende factoren dempt de relatie tussen risico’s  –
en het hebben van eerdere politiecontacten.

We vinden verder dat een cumulatie van beschermende factoren op 
verschillende wijzen aan eerdere politiecontacten zijn gerelateerd. Ten 
eerste blijkt een cumulatie van beschermende factoren direct samen te 
hangen met een kleinere kans op het hebben van eerdere politiecontac-
ten. Of andersom gesteld, naarmate het aantal beschermende factoren 
over verschillende domeinen toeneemt, is de kans groter dat iemand 
first offender is dan een jongere met eerdere politiecontacten (ongeacht 
achtergrondkenmerken zoals leeftijd of herkomst). Deze bevindingen 
zijn te relateren aan de ‘promotive factoren-’ of ‘compenserende factoren’-
hypothese (Dekoviç, 1999; Fergusson et al., 2007; Garmezy et al., 1984; Van 
der Laan et al., aankomend; Stouthamer-Loeber et al., 2004). Volgens deze 
hypothese kunnen beschermende factoren de kans op probleemgedrag 
direct dempen of tegengaan.
Ten tweede blijkt een cumulatie van beschermende factoren samen te gaan 
met een zwakkere relatie van cumulerende risico’s met eerdere politiecon-
tacten. Deze bevindingen sluiten aan bij de ‘protectieve factoren’-hypothese, 
waarin wordt verondersteld dat beschermende factoren vooral de werking 
van risicofactoren tegengaan (Garmezy et al., 1984; Rutter, 1987). Een 
opeenstapeling van beschermende factoren kan dus zowel direct als indi-
rect van belang zijn bij persisterend delinquent gedrag. Onze bevindingen 
 sluiten aan bij de gedachte achter beide modellen, hoewel het hier om 
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cross-sectionele informatie gaat, terwijl de modellen vooral bedoeld zijn 
om de ontwikkeling van individuen in de levensloop te begrijpen. Maar uit 
longitudinale studies blijkt ook dat een cumulatie van beschermende facto-
ren over verschillende domeinen in de tijd een dempend effect heeft op 
persistent delinquent gedrag (Stouthamer-Loeber et al., 2004) evenals dat 
ze de effecten van risico’s op problematisch gedrag van jongeren kan onder-
drukken (Luthar et al., 2000; Rutter, 1987; Rutter, 2000).

7.3 Spijbelaars bij de Raad versus niet-spijbelaars

In dit onderzoek is ten slotte ook ingegaan op jongeren die op verzoek van 
een leerplichtambtenaar een basisraadsonderzoek hebben gekregen van-
wege een overtreding van de Leerplichtwet, gemakshalve hier spijbelaars 
genoemd. De bevindingen over deze groep zijn niet meegenomen in de 
voorgaande paragrafen. Een belangrijke reden hiervoor is dat het traject dat 
deze jongeren doorlopen voordat ze een basisraadsonderzoek ondergaan 
verschilt van andere jongeren. Het gaat hierbij om jongeren die via de leer-
plichtambtenaar en niet via de politie worden aangemeld bij de Raad voor 
een basisraadsonderzoek. Hieronder beschrijven we kort waarin de spijbe-
laars die een basisraadsonderzoek hebben ondergaan zich onderscheiden 
van de jongeren die een basisraadsonderzoek ondergaan vanwege de ver-
denking van een misdrijf. De belangrijkste bevindingen staan in box 14.

Box 14 Verschillen tussen spijbelaars bij de Raad en 
niet-spijbelaars

De mate van zorg
Bij spijbelaars signaleren raadsonderzoekers op alle leefgebieden vaker  –
(zeer) veel zorgen dan bij niet-spijbelaars.

Specifieke risico- en beschermende factoren
De belangrijke factoren die spijbelaars bij de Raad onderscheiden van de  –
niet-spijbelaars zijn meisje, first offenders en een ggz-voorgeschiedenis 
hebben. Oppositioneel opstandig gedrag en slechte schoolresultaten 
komen vaker en gezinsleden of vrienden met politiecontacten en 
goede schoolresultaten komen minder vaak voor bij spijbelaars dan bij 
niet-spijbelaars.
Bij spijbelaars is vaker sprake van een cumulatie van risicofactoren in het  –
individuele domein, het gezin en de bredere sociale omgeving en minder 
vaak van een cumulatie van beschermende factoren in de verschillende 
domeinen dan bij niet-spijbelaars.
De verschillen tussen spijbelaars en niet-spijbelaars zijn groot,  –
ook wanneer rekening wordt gehouden met diverse factoren en 
achtergrondkenmerken.
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Bij spijbelaars die een basisraadsonderzoek ondergaan signaleren raads-
onderzoekers vaker aanwijzingen voor mogelijke psychosociale proble-
men en is vaker sprake van een cumulatie van risicofactoren en het 
ontbreken van beschermende factoren dan bij niet-spijbelaars. Dit wijst 
erop dat die spijbelaars die via een leerplichtambtenaar een basisraads-
onderzoek ondergaan een meer problematische groep jongeren vormt 
dan jongeren die via de politie met de Raad te maken krijgen. Ook uit de 
literatuur blijkt dat jongeren die vanwege chronisch spijbelgedrag in het 
justitiële systeem belanden vaker een problematische achtergrond hebben 
dan jongeren die vanwege een misdrijf met justitie te maken krijgen 
(Gavazzi et al., 2005; Zhang et al., 2007). Het chronische spijbelgedrag van 
deze jongeren heeft dan ook een signaalwaarde voor mogelijke psycho-
sociale problemen (Dijksterhuis & Nijboer, 1984), maar het is onduidelijk 
in hoeverre er sprake is van risico’s voor een toekomstige delinquente 
carrière (Weerman et al., 2006).

Een belangrijke beperking van onze studie naar spijbelaars die een basis-
raadsonderzoek ondergaan is dat het maar een klein deel van de jongeren 
betreft die spijbelen. Volgens Craane et al. (2006) krijgen niet alle jongeren 
waarbij sprake is van chronisch spijbelen te maken met een leerplicht-
ambtenaar of worden ze doorverwezen naar de Raad. Verder weten we ook 
niet hoe groot de totale groep jongeren is die vanwege een overtreding van 
de Leerplichtwet een basisraadsonderzoek ondergaat.
Hoewel de groep spijbelaars in onze onderzoeksgroep klein is waardoor 
de bevindingen hoogstens indicatief zijn, maken de bevindingen wel 
duidelijk dat hier 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 raad-
sonderzoekers signaleren veel zorgen bij deze jongeren en bevestigen 
daarmee het beeld van de leerplichtambtenaren. Daarnaast signaleert de 
raadsonderzoeker ook nog eens vaker risico- en beschermende factoren 
bij deze spijbelende jongeren. De groep spijbelaars die een basisraads-
onderzoek ondergaan zijn dan ook geen weerspiegeling van de totale 
groep (chronische) spijbelaars.

7.4 Beperkingen en mogelijkheden van deze studie

Hoewel onze studie relevant is voor de hedendaagse kennis over jonge-
ren die een basisraadsonderzoek ondergaan vanwege verdenking van 
een strafbaar feit, kent de studie enkele beperkingen die niet ongenoemd 
mogen blijven. In deze paragraaf beschrijven we eerst de beperkingen en 
vervolgens de mogelijkheden van het onderzoek.
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Beperkingen
De resultaten van dit onderzoek zijn gebaseerd op een cross-sectionele 
steekproef en bieden daardoor enkel een momentopname van de risico- 
en beschermende factoren van jongeren die een basisraadsonderzoek 
ondergaan. We kunnen niets zeggen over de oorzaken van delinquentie 
of van eerdere politiecontacten, of over de voorspellende waarde van de 
hier onderzochte factoren voor het hebben van eerdere politiecontacten 
bij deze specifieke onderzoeksgroep. Longitudinaal onderzoek is niet 
alleen wenselijk, maar ook nodig om meer te weten te komen over ont-
wikkelingstrajecten van jongeren waarmee politie en justitie te maken 
krijgen en over de processen waarin risico- en beschermende factoren bij 
deze jongeren op elkaar inwerken (zogenoemde risico- en beschermende 
mechanismen; zie Rutter, 2000). Inzichten in ontwikkelingstrajecten en 
risico- en beschermende mechanismen zijn voor interventies relevant 
omdat ze zicht kunnen bieden op welke factoren in de levensloop van een 
individu veranderingen in gedrag kunnen bewerkstelligen.
Daarnaast is in deze studie sprake van een onderzoeksgroep waarbij een 
selectieve steekproeftrekking is toegepast. 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. Uit een vergelijking van de achtergrond-
kenmerken van onze onderzoeksgroep met registratiegegevens van de 
Raad van driekwart van de jongeren die in 2006 een basisraadsonderzoek 
hebben gekregen, blijkt dat onze onderzoeksgroep uit meer jonge adoles-
centen en uit meer verdachten van geweldsdelicten bestaat. Omdat we een 
selectieve steekproef hebben en we niet beschikken over de achtergrond-
kenmerken van alle jongeren die in 2006 een basisraadsonderzoek hebben 
ondergaan, is het niet duidelijk in hoeverre de resultaten van dit onder-
zoek die van de totale groep jongeren die een basisraadsonderzoek onder-
gaan weerspiegelen. De uitspraken in deze studie hebben betrekking op 
een selectie van de totale groep jongeren die met de politie in aanraking 
zijn gekomen omdat ze verdacht zijn van het plegen van een delict. Verder 
hebben de resultaten niet specifiek betrekking op de risico- en bescher-
mende factoren van specifieke dadergroepen, zoals zedendelinquenten, 
drugsverslaafde delinquenten, of licht verstandelijk gehandicapte jonge-
ren.

Met betrekking tot de instrumenten die zijn gebruikt in het kader van 
de dataverzameling, zijn de volgende twee beperkingen te noemen. In 
deze studie zijn we onder meer uitgegaan van door de raadsonderzoe-
kers gesignaleerde zorgen, als aanwijzing voor mogelijke psychosociale 
problemen. Het betreft hier een aanwijzing; in hoeverre er sprake is van 
daadwerkelijke problematiek of mogelijk zelfs van een psychiatrische 
stoornis valt op basis van deze gegevens niet te concluderen. Het doel van 
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het  basisraadsonderzoek is immers ook niet het stellen van een diagnose, 
maar het betreft een screening van de mate van zorg op verschillende 
leefgebieden om te komen tot een advies in een vroeghulprapport.
Daarnaast blijken verwachte verschillen tussen subgroepen in de mate 
van zorg onvoldoende te worden gesignaleerd. Met de meting van speci-
fieke factoren worden deze verschillen wel gevonden. Het lijkt erop dat het 
BARO-wegingsformulier onvoldoende sensitief is om te kunnen discrimi-
neren in de mate van zorg bij subgroepen en dat een aanvulling daarop 
wenselijk is, bijvoorbeeld door ook specifieke risico- en beschermende 
factoren op een gestandaardiseerde manier te meten.
Verder zijn in deze studie niet alle bekende en belangrijke risico- en 
beschermende factoren gemeten. De BARO is in het verleden immers 
ook alleen als een screeningsinstrument voor de mate van zorg ontwik-
keld. Met deze vorm van onderzoek (gesprekken of interviews met 
informanten) is niet mogelijk om alle relevante factoren (bijvoorbeeld 
biologische, cognitieve of affectieve factoren) te meten. Daarbij moet ook 
vermeld worden dat niet alle factoren optimaal zijn gemeten (bijvoor-
beeld opvoedingsstijlen). Een onderzoek waarin gebruik wordt gemaakt 
van gestandaardiseerde meetinstrumenten en waarbij verschillende 
informatiebronnen worden gebruikt zou wenselijker zijn geweest om 
meer nauwkeurige inzichten te krijgen over de prevalenties van risico- en 
beschermende factoren bij de jongeren.

Mogelijkheden
De genoemde beperkingen doen naar ons inzicht niet af aan beantwoor-
ding van het doel van dit onderzoek, namelijk het bieden van een verken-
nende inventarisatie van door raadsonderzoekers gesignaleerde mogelijke 
psychosociale problemen en risico- en beschermende factoren bij jonge-
ren die een basisraadsonderzoek ondergaan. Deze studie biedt daartoe 
namelijk voldoende mogelijkheden. Er is gebruikgemaakt van een onder-
zoeksgroep met een landelijke spreiding. De resultaten hebben betrekking 
op een brede range van jongeren die een basisraadsonderzoek ondergaan 
vanwege het plegen van een misdrijf. Hoewel de informatie voornamelijk 
met een enkel instrument is verzameld, de BARO-vragenlijst, is deze wel 
gebaseerd op gesprekken van de raadsonderzoeker met meerdere infor-
manten (in 95% van de gevallen hebben de raadsonderzoekers minstens 
twee informanten gesproken). Daarnaast wordt in deze studie niet alleen 
ingegaan op de mate van door raadsonderzoekers gesignaleerde zorg als 
aanwijzing voor mogelijke psychosociale problemen, ook is onderzocht 
in welke mate specifieke risico- én beschermende factoren voorkomen. 
Verder zijn verschillen tussen subgroepen van jongeren systematisch 
beschreven en is met betrekking tot het hebben van eerdere politiecontac-
ten ook onderzocht wat de belangrijke onderscheidende factoren binnen 
subgroepen zijn.
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We menen dat de resultaten van dit onderzoek wel een eerste beeld 
bieden van de behoeften en risico- en beschermende factoren aanwezig 
bij jongeren die met de politie in aanraking zijn gekomen vanwege een 
strafbaar feit en vervolgens een basisraadsonderzoek hebben gehad. Het 
onderstaande dient wel met de genoemde kanttekeningen in gedachte te 
worden gelezen.

7.5 Betekenis van de resultaten voor het aanbod van interventies

Wat betekenen de resultaten van deze verkennende inventarisatie nu voor 
het aanbod van interventies? Om de recidive van jeugdigen daders terug 
te dringen zijn ‘evidence based’ interventies van belang. Een kenmerk 
van dergelijke interventies is dat ze zich richten op de in de doelgroep 
aanwezige dynamische risico- en beschermende factoren. Het gaat daar-
bij om zowel het veranderen van risicofactoren als het versterken van 
beschermende factoren. Het valt buiten de reikwijdte van deze studie om 
een overzicht te geven van de interventies die werkzaam kunnen zijn voor 
de onderhavige doelgroep. Recent zijn diverse meta-analyses en syste-
matische reviews uitgevoerd waarin de effecten van enkele interventies 
voor jongeren gericht op antisociaal gedrag, delinquentie of recidive zijn 
onderzocht. In dergelijke studies zijn de resultaten van meerdere effect-
studies bij elkaar gebracht waardoor de uitkomsten zwaarder meetellen 
dan die van een enkele effectstudie. In het onderstaande relateren we 
enkele van onze resultaten aan die uit deze meta-analyses of systema-
tische reviews naar ‘evidence based’ interventies bij jongeren zonder 
ons daarbij op specifieke interventies te richten (Farrington & Welsh, 
2003, 2007; Gottfredson, Wilson & Najaka, 2002; Van der Knaap, Nijssen 
& Bogaerts, 2006; Van Noije & Wittebrood, 2008; Wilson, Gottfredson & 
Najaka, 2001). Hierbij pretenderen we geenszins volledigheid over moge-
lijke gedragsinterventies, noch dat we sluitende aanbevelingen kunnen 
doen voor interventies of verbijzonderingen daarin.

De meest voorkomende dynamische risicofactoren die betrekking hebben 
op het individuele domein hebben betrekking op gedragsproblemen 
(waarvan impulsiviteit het meest voorkomt) en riskante leefstijl (vrijetijds-
activiteiten en middelenmisbruik). Met name impulsiviteit wordt bij een 
aanzienlijk deel van de jongeren gesignaleerd en blijkt ook een belangrijke 
factor die gerelateerd is aan het hebben van eerdere politiecontacten. In 
een cognitief-gedragstherapeutische aanpak of in sociale vaardigheids-
trainingen gaat men onder meer in op deze risicofactor. Daarnaast kan in 
bepaalde gevallen niet voorbij worden gegaan aan een medicamenteuze 
behandeling, bijvoorbeeld in het geval van ADHD. Uit (inter)nationale 
studies blijkt dat dergelijke interventies effectief zijn voor delinquentie, 
middelengebruik, spijbelgedrag of schooluitval (Farrington & Welsh, 2007; 
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Van der Knaap et al., 2006; Van Noije & Wittebrood, 2008). Verder blijkt op 
het individuele niveau begeleiding door een mentor bij de opleiding en het 
arbeidsproces een veelbelovende interventievorm om gedragsproblemen 
aan te pakken zoals antisociaal gedrag, hoewel daarvan geen effecten 
bekend zijn voor delinquentie (Van Noije & Wittebrood, 2008).
We kennen geen systematische review of meta-analyse waarin de effecten 
van interventies gericht op riskante leefstijl van jongeren voor delinquen-
tie of recidive is onderzocht. Hoewel Van Noije en Wittebrood (2008) wel 
opmerken dat interventies gericht op middelenmisbruik van jongeren 
vooralsnog vooral effect hebben op kennis van de jongeren over het 
gebruik. Op basis van de huidige meta-analyses of systematische reviews 
kunnen we weinig zeggen over de effectiviteit van dergelijke programma’s 
op het reduceren van recidive bij jeugdige verdachten.

In het domein van het gezin vinden we dat bij een klein deel van de jonge-
ren sprake is van risicofactoren in de opvoedingssituatie en dat bij een 
aanzienlijk deel van de jongeren sprake is van beschermende factoren 
in de opvoeding. Gezinsinterventies, zoals opvoedingsondersteuning 
of ouderlijke vaardigheidstrainingen, richten zich onder meer op het 
versterken van in het gezin aanwezige positieve opvoedingsstijlen. Uit 
(inter)nationale systematische reviews blijkt dat deze interventies effec-
tieve strategieën zijn om ernstig delinquent gedrag te helpen voorkomen 
(Farrington & Welsh, 2007; Van Noije & Wittebrood, 2008). Wel merken 
Farrington en Welsh (2007) op dat gezinsinterventies vaak in combina-
tie met andere interventies gericht op jongeren zelf worden aangeboden 
waardoor het specifieke effect van de gezinsinterventie op delinquentie of 
recidive moeilijk te achterhalen is.

In de bredere sociale omgeving is het hebben van delinquente vrienden de 
meest voorkomende risicofactor. Interventies gericht op leeftijdgenoten 
hebben onder meer de volgende twee doelen: de invloed van vrienden te 
reduceren en de invloed van prosociale vrienden te stimuleren (Farring-
ton & Welsh, 2007). Er zijn ons geen meta-analyses of systematische 
reviews bekend naar de effecten van dergelijke interventies op het redu-
ceren van delinquentie of voorkomen van recidive (Farrington & Welsh, 
2007).
Risicofactoren die betrekking hebben op het functioneren van de jongere 
op school (schorsing, slechte schoolprestaties e.d.) komen bij een klein 
deel van de onderzoeksgroep voor. Het functioneren van de jongere op 
school is voor een groot deel ook afhankelijk van individuele gedragspro-
blemen, zoals impulsiviteit (Gottfredson et al., 2002; Wilson et al., 2001). 
Uit onze studie blijkt dat bij een aanzienlijk deel van de jongeren sprake 
is van beschermende factoren in het functioneren op school (goede rela-
tie met leerkracht en goede schoolresultaten). Interventies voor indivi-
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duele jongeren op school waarin gebruik wordt gemaakt van cognitieve 
gedragsmethoden of gedragsmethoden die gericht zijn op het versterken 
van zelfcontrole of sociale vaardigheden blijken effectief in het reduceren 
van delinquentie bij jongeren (Farrington & Welsh, 2007; Gottfredson et 
al., 2002; Wilson et al., 2001). Volgens Van der Knaap et al. (2006) blijken 
schoolprogramma’s die langdurig en intensief zijn vooral bij jongeren met 
een hoog risicoprofiel goed te werken.

Differentiatie
In hoeverre is het voor het aanbod van interventies relevant rekening te 
houden met de diversiteit van risico- en beschermende factoren bij spe-
cifieke groepen? Eerder is al aangegeven dat onze studie geen zicht biedt 
in de risico- en beschermende factoren bij speciale groepen als licht ver-
standelijk gehandicapten, zedendelinquenten of drugsverslaafde delin-
quente jongeren. Maar in onze studie zijn wel een aantal bevindingen die 
aanknopingspunten bieden voor een differentieel aanbod. Het gaat dan 
bijvoorbeeld om verschillen tussen laag- en hoogrisicogroepen, verschil-
len naar leeftijd of naar sekse.

Laagrisicogroepen: voorzichtig met (intensief) behandelen
Een waarschuwing die wordt gegeven in de verschillende meta-analyses 
en systematische reviews is dat men vanwege mogelijke averechtse effec-
ten voorzichtig moet zijn met het (intensief) behandelen van jongeren die 
weinig of geen risico lopen op het ontwikkelen van een criminele carrière 
(Farrington & Welsh, 2007; Van der Knaap et al., 2006; Lösel & Beelman, 
2006). Dit punt is belangrijk ten aanzien van de groep jongeren waar-
mee de Raad te maken krijgt in het kader van een basisraadsonderzoek. 
Hoewel niet alle mogelijke risico- en beschermende factoren zijn gemeten, 
signaleren we bij ongeveer eenderde van de jongeren geen dynamische 
risicofactoren. Daarnaast blijkt het ontbreken van een cumulatie van 
risicofactoren en de aanwezigheid van meerdere beschermende factoren 
sterk gerelateerd aan first offenders. Met name bij first offenders met wei-
nig dynamische risico’s is de kans groot dat in het individuele domein, het 
domein van het gezin of op school beschermende factoren te vinden zijn 
die kunnen worden versterkt om de kans op herhaling van delinquentie 
te reduceren. Voor jongeren die voor het eerst met de politie te maken 
krijgen en waarbij geen of weinig criminogene factoren aanwezig zijn, is 
het hoogstens zinvol te kunnen verwijzen naar lichte interventies primair 
gericht op het versterken van competenties of van beschermende factoren. 
Uiteraard speelt de leeftijd van de jongeren hierbij wel een rol (jongeren 
met gedragsproblemen die op jonge leeftijd met de politie in aanraking 
komen hebben wel een hoger risico op recidive).
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Hoogrisicogroepen: wel multimodale interventies maar isoleren kan ave-
rechts effect hebben
Bij één op de tien jongeren is sprake van een cumulatie van zeven of meer 
risicofactoren. Naarmate bij jongeren meer risico’s aanwezig zijn, komen 
gemiddeld ook minder beschermende factoren voor. Uit longitudinale 
studies blijkt dat naarmate de periode waarin jongeren aan risico’s wor-
den blootgesteld korter is, er een veel kleinere kans bestaat dat ernstig 
probleemgedrag continueert (Luthar & Chicetti, 2000; Rutter, 2000). Voor 
interventies betekent dit dat bij deze groep adolescenten, waarbij sprake 
is van een cumulatie aan risicofactoren, het van belang is om het totale 
niveau van risico’s te reduceren zodat een jongere weer positieve kansen 
in het leven kan ontwikkelen, ook al blijven sommige risico’s aanwezig. 
Een aspect hierbij is dat positieve ervaringen in het gezinsleven, op school 
en de vriendengroep worden gestimuleerd. Dit maakt het mogelijk om 
beschermende factoren in iemands leven te initiëren of te versterken.
Voor jongeren waarbij risico’s cumuleren en beschermende factoren 
ontbreken, is het belangrijk dat geïntegreerde of multimodale interventies 
beschikbaar zijn. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om interventies waarbij 
men gedragsproblemen van de jongere in een interpersoonlijke context 
aanpakt (bijvoorbeeld een combinatie van systeemtherapie, cognitieve 
vaardigheidstraining, agressieregulatietraining, sociale vaardigheids-
training e.d.). Uit de diverse overzichtstudies naar de effecten van inter-
venties bij hoogrisicogroepen blijkt dat een multisysteemaanpak waarbij 
wordt geïntervenieerd in meerdere leefgebieden van de jongere de meest 
effectieve aanpak is (Farrington & Welsh, 2007; Van Noije & Wittebrood, 
2008; Van der Knaap et al., 2006). Daarbij moet wel rekening worden 
gehouden met ontwikkelingsfasespecifieke risico- én beschermende 
factoren (Farrington & Welsh, 2007; Hipwell & Loeber, 2006; Rutter, 2000).
In de (inter)nationale systematische reviews naar de effecten van inter-
venties op recidive wordt benadrukt dat het isoleren van jongeren in 
hoogrisicogroepen een nadelig effect kan hebben op recidive vanwege 
mogelijke groepsdruk en dus niet wenselijk is (Dodge, Dishion & Lansford, 
2006; Van der Knaap et al., 2006; Van Noije et al., 2008). Met andere woor-
den, groepsinterventies kunnen voor deze jongeren een contra-indicatie 
zijn.

Leeftijd en sekse
Andere mogelijke differentiaties in het aanbod van interventies hebben 
betrekking op leeftijd (of beter ontwikkelingsfase) en op sekse. We vin-
den duidelijke verschillen in risico- en beschermende factoren tussen de 
jongste en de oudste leeftijdsgroep. Individuele factoren en gezinsfactoren 
komen bij de jongste leeftijdsgroep vaker voor dan bij de oudere, terwijl bij 
de oudere leeftijdsgroep vaker riskante leefstijlfactoren voorkomen. Verder 
zijn er ook aanwijzingen dat bij jongere adolescenten gedragsproblemen 
sterker samenhangen met het hebben van eerdere politiecontacten dan 
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bij oudere adolescenten. Met name bij jonge adolescenten die reeds eer-
der met de politie in aanraking zijn geweest vinden we risicofactoren in 
meerdere leefdomeinen (individu en gezin). Deze bevindingen bevestigen 
de idee dat bij adolescenten die op jonge leeftijd persisteren in het plegen 
van delicten individuele en gezinsfactoren belangrijker zijn dan bij oudere 
adolescenten. Voor deze jonge adolescenten zijn multimodale interventies 
gericht op individuele én gezinsfactoren nodig.

Conform de literatuur (Boendermaker & Uit Beijerse, 2008; Loeber & 
Keenan, 1994; McCabe et al., 2002) vinden we in deze studie dat bij 
jongens en meisjes de wijze waarop (cumulaties van) risico- en bescher-
mende factoren met elkaar samenhangen verschillen (Hipwell & Loeber, 
2006; Rutter, 2000). De implicatie voor interventies gericht op risico- en 
beschermende factoren kan zijn dat bij meisjes niet zozeer andere inter-
venties nodig zijn, maar wel dat meer rekening moet worden gehouden 
met een andere samenstelling of constellatie van de risico- en bescher-
mende factoren dan bij jongens het geval is (Hipwell & Loeber, 2006, 
p. 227). Hipwell en Loeber (2006, p. 246) stellen dat met het toenemen 
van de leeftijd bij interventies rekening moet worden gehouden met 
verschillen tussen jongens en meisjes in de constellatie van aanwezige 
risico- en beschermende factoren. Volgens hen ontstaan in de adoles-
centieperiode verschillen tussen de seksen in de vormen van agressief 
gedrag en de daaraan gerelateerde relationele problemen. Hoewel er geen 
systematische reviews bekend zijn waarin de effecten van interventies 
op delinquentie voor jongens en meisjes apart zijn bestudeerd, zijn er wel 
aanwijzingen dat interventies die zich richten op gezins- en individuele 
problemen, gecombineerd met sociale vaardigheidstrainingen bij meisjes 
die ernstig probleemgedrag vertonen veelbelovend zijn. Voor meisjes die 
met politie en/of justitie te maken krijgen vanwege verdenking van een 
misdrijf zal het naar verwachting vaker nodig zijn multimodale interven-
ties te kunnen aanbieden dan bij jongens.





Criminogenic risk factors and promotive factors in juveniles undergoing a 
screening by the Dutch Child Protection Board. An exploratory analysis of 
the degree of concern and the criminogenic Risk Factors and promotive 
factors identified by child welfare investigators.

For the purpose of providing judicial interventions, it is important to the 
Ministry of Justice to investigate the degree of psychosocial problems 
and criminogenic risk factors and promotive factors occur in juveniles 
who come into contact with the police and/or the criminal justice system 
as a result of committing an offence. In order to reduce recidivism, it is 
essential to implement judicial behaviour interventions that are proven 
effective or promising and which are targeted at reducing the underly-
ing problems of juvenile offenders. Psychosocial problems of juvenile 
offenders are wide-ranging, and are not necessarily directly associated 
with committing an offence or with recidivism. The problems may also 
be associated with developmental or psychiatric disorders. To reduce the 
risk of recidivism, it is important that interventions are targeted at those 
(dynamic) factors that are directly associated with delinquent behaviour 
and recidivism, the so-called risk and promotive factors. Risk factors are 
factors that are associated with an increased risk of delinquency and/or 
recidivism, whereas promotive factors are related to a reduction of delin-
quency and/or recidivism.
The Child Protection Board (the Board) and the Judicial Youth Policy 
Department (DJJ) requested the Research and Documentation Centre 
of the Dutch Ministry of Justice (WODC) to conduct an exploratory and 
preliminary study of the degree in which child welfare investigators 
express concerns about possible psychosocial problems and the degree 
in which risk and promotive factors are observed in juveniles undergoing 
a Basic Screening for use by the Dutch Child Protection Board (a ‘BARO’) 
because the police suspected them of having committed an offence. At the 
request of the Board and the DJJ, the study was also directed at determing 
any indications of possible psychosocial problems and risk and promo-
tive factors in juveniles who underwent a BARO after the school attend-
ance officer had referred them to the Board for violating the Compulsory 
Education Act.
This study provides an overview of the problems encountered by juveniles 
at the beginning of the judicial chain. The insights gained into these prob-
lems are a major step for the range of interventions on which the Ministry 
of Justice will focus its attention during the next few years.

Aims of the study and research questions
The aims of the study are to provide an exploratory analysis of indica-
tions of possible psychosocial problems and risk and promotive factors 
in juveniles undergoing a screening by the Child Protection Board; either 
because the police suspected them of having committed an offence or 

Summary



164 Criminogene en beschermende factoren bij jongeren die een basisraadsonderzoek ondergaan

because they had violated the Compulsory Education Act. The aim of the 
study has been translated into the following three research questions:
1 In what degree do child welfare investigators identify indications 

of possible psychosocial problems in juveniles undergoing a BARO 
because the police suspect them of having committed an offence?

2 Which specific risk and promotive factors are observed in juveniles 
undergoing a BARO because the police suspect them of having com-
mitted an offence?

3 Which indications of possible psychosocial problems and risk and pro-
motive factors exist in juveniles undergoing a BARO for violating the 
Compulsory Education Act?

In this summary we limit ourselves to the outlines of the study.

Research method
The information used for this study was obtained by child welfare inves-
tigators using a BARO. The BARO questionnaire is being used as a basic 
screening instrument. The information in this study was obtained from 
juveniles, and their parents. The BARO questionnaire addresses factors 
related to various psychosocial domains, which together may provide 
indications of possible psychosocial problems. Child welfare investiga-
tors identified the degree of concern in respect of these various domains 
and recorded these on an assessment form. This information is used at 
the first stage of this study. In order to be able to examine the degree in 
which specific factors exist, the child welfare investigators also filled in 
a scoring form, and juveniles completed a youth questionnaire. A total of 
29 risk and promotive factors, both static and dynamic are used in this 
study. These factors relate to characteristics in the individual domain 
(background characteristics, history of problem behaviour, temperament, 
behaviour, and lifestyle); the family domain (divorce, family member hav-
ing contact with the police, bond with parents, parenting style, and family 
member abusing substances); and the wider social environment (friends 
having contact with the police, school results, behaviour at school, and 
relationships with teachers). For interventions, it is particularly important 
to gain insight into the dynamic factors.

A cross-sectional retrospective study was carried out among a large group 
of juveniles aged between 12 and 18 years who were screened by the Board 
in the period between October 2007 and April 2008. The Board selected 
the juveniles and collected the data. In total, 1,600 BARO questionnaires 
and youth questionnaires were issued. Information about 769 juve-
niles was collected and the data of 737 juveniles is used in this study. In 
comparison to the total population of juveniles who were screened using 
a BARO in 2006, there is an under-representation in the current sample 
of juveniles aged between 16 and 18 years, juveniles from the West of the 
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Netherlands, and juveniles who were suspected of property offences. 
Our sample includes relatively more juveniles who were suspected of 
violent offences and juveniles who were screened because of violating the 
Compulsory Education Act.

The degree of concern as an indication for possible psychosocial problems
Chapter 4 reports on the first research question. We examined the 
degree in which the child welfare investigators expressed concerns about 
juveniles in respect of eight domains. This considers the child welfare 
investigators’ concerns related to possible psychological or behavioural 
problems, dysfunctional behaviour in the contexts of family, school and 
leisure time, and to the characteristics of the environments in which 
the juveniles live. In nearly one third of the juveniles the investigators 
expressed ‘much’ to ‘very much’ concern about at least one out of the 
eight domains. The percentage of juveniles about whom the child welfare 
investigators expressed concern about possible psychosocial problems 
is comparable to that from other Dutch studies. Indications for possible 
psychosocial problems were observed more frequently in juveniles who 
were screened by the Board than in juveniles in a general population, but 
less frequently than in juveniles who had been brought before the juvenile 
court, or in juveniles in correctional institutions for juvenile offenders.
The child welfare investigators expressed most concern about the domain 
related to externalising problems (identified in 16% of the juveniles) and 
the least concern about the domain related to substance abuse / gambling 
(identified in 6% of the juveniles). In respect of factors involved in the way 
the juveniles are functioning, the child welfare investigators expressed 
most concern about school performance (identified in 15% of the juve-
niles).
An accumulation of possible psychosocial problems is found in a small 
part of the group of juveniles. The child welfare investigators expressed 
‘much’ to ‘very much’ concern with respect to two or more domains in one 
fifth of the juveniles. Concerns about psychological or behavioural prob-
lems were related to disfunctioning in the family, at school or in leisure 
time.

Differences in the degree of concern among subgroups
In none of the eight psychosocial domains did the child welfare investiga-
tors identify any differences among juveniles in the different age groups 
(12-13 years, 14-15 years, and 16-18 years), nor among juveniles who were 
suspected of having committed violent offences, property offences or 
other offences. Boys and girls and juveniles from different groups of eth-
nic origin only differed in respect of the domain of leisure time. The child 
welfare investigators expressed concern about leisure activities more fre-
quently in the case of boys and in Moroccan, Antillean, Surinamese, and 
other juveniles of non-Western heritage than in the case of girls and native 
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Dutch juveniles, Turkish juveniles, and other non-Dutch juveniles from 
western backgrounds.
In respect of most psychosocial domains, the child welfare investiga-
tors more frequently expressed concern about juveniles who had previ-
ously been in contact with the police than in first offenders. The child 
welfare investigators more frequently identified externalising problems 
and dysfunctional behaviour in leisure time in the first than in the latter 
group.

The absence of differences among subgroups does not conform with 
literature. Research shows for instance that internalising problems are 
observed more frequently in girls than in boys. A possible explanation for 
the absence of such expected differences may be that some juveniles with 
psychosocial problems have already come into contact with care facilities 
at an early stage, and do not come into contact with the Board through 
the police (this is, for instance, confirmed by the results obtained regard-
ing truants, see below). Another explanation may be that, in respect of 
these girls, the cases mainly involved externalising behavioural problems, 
for this is why they ended up in contact with the Board. A third explana-
tion may be that a BARO is not sensitive enough to point out differences 
in possible psychosocial problems among subgroups. In other words, the 
information on the assessment form of the BARO questionnaire is not 
suitable for making clinical distinctions (e.g. in externalising and inter-
nalising behaviour) among subgroups. This is, however, not what the 
BARO is intended for, because, if necessary, a personality assessment is 
administered in a follow-up programme. The information included in the 
assessment form mainly represents the view of the child welfare investi-
gator and is not intended to make clear distinctions among subgroups.

Risk and promotive factors
Chapter 5 deals with the second research question. The static risk fac-
tors observed most frequently are ‘gender’ and previous contact with the 
police. Eight out of ten juveniles are male and more than half the number 
of juveniles had previously been in contact with the police. Static risk 
factors related to the family situation were observed in a considerable 
number of the juveniles. In one third of the juveniles, the parents were 
divorced or a family member had previously been in contact with the 
police.
The child welfare investigators identified dynamic risk factors in the indi-
vidual domain in a considerable number of the juveniles (varying from 
one out of ten to one out of three). Characteristics of impulsive behaviour 
occurred in more than one third of the juveniles. It was also revealed that 
one third of the juveniles had risky lifestyles (frequently out on the street 
with friends and/or substance abuse). Consistent with the literature, our 
study revealed that impulsive behaviour proved to be a major risk factor in 
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juveniles who had previously been in contact with the police. It is known 
from literature that impulsive behaviour is a major risk factor for both 
delinquency and recidivism.
Dynamic risk factors in the child-rearing environment were less 
frequently identified in juveniles who underwent a BARO (in one out of 
ten juveniles at most), whereas promotive factors in the child-rearing 
environment were observed in approximately two thirds of the juve-
niles. The degree in which child welfare investigators identified risks in 
the child-rearing environment corresponds with the lowest prevalence 
observed in juveniles who stay in correctional institutions for juvenile 
offenders. Although it is possible that our study underestimated the risks 
in the child-rearing environment due to the assessment method used, the 
results at least suggest that in a considerable number of the juveniles who 
underwent a BARO the child-rearing environment included favourable 
factors.
The risk factor identified most frequently in the wider social environment 
is friends having contact with the police. More than four out of ten juve-
niles had friends who had also been in contact with the police. Literature 
reveals that having delinquent friends is related to exhibiting delinquent 
behaviour oneself, but that its predictive value as a risk factor for recidi-
vism is relatively small.

Accumulation of and association among risk and promotive factors
Literature reveals that an accumulation of criminogenic risks and the 
absence of promotive factors relates to an increased probability of per-
sistent serious delinquency. In nearly one out of ten juveniles the child 
welfare investigators identified seven or more risk factors. The more risk 
factors that were identified in juveniles, the less promotive factors, on 
average, that were present. On the other hand, in three out of ten juveniles 
the child welfare investigators did not identify more than one crimino-
genic risk factor. On average, these juveniles appeared to have the most 
promotive factors.
Some risk and promotive accumulation scores occurred together more 
frequently than others. The strongest associations were observed between 
behavioural problems with other risks within the individual domain 
and with risks in other domains. Consistent with literature, we found 
that juveniles with risk factors in the individual domain more frequently 
had risk factors in the family or school domain. The associations among 
factors were not equal for all subgroups. This is discussed in further detail 
below.

Boys and girls: the ‘gender paradox’?
Boys and girls hardly differed from each other in respect of the types of 
risk or promotive factors, but more so in respect of the accumulation of 
risk factors and in the associations between some factors. In girls, there 
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is more frequently a question of an accumulation of static family risks 
and the absence of individual buffers. These results confirm the ‘gender 
paradox’. This paradox implies that girls commit offences less frequently 
than boys, but that risk factors are observed more frequently in girls who 
come into contact with the criminal justice system than in boys, irrespec-
tive of whether they have previously been in contact with the judicial 
system. There seems to be a threshold effect, which means that problems 
in  several areas were observed in girls even before they came into contact 
with the judicial system. Irrespective of the fact that our results corre-
spond to other studies, we nevertheless note that the assessment instru-
ments used mainly assessed factors that, according to literature, clearly 
relate to delinquency of boys. But even if gender-specific risk factors had 
been assessed better, this would not have altered the conclusions.
The associations among (an accumulation of) risk and promotive factors 
in boys and girls were not equal. We found that compared to boys behav-
ioural problems in girls are more closely associated with criminogenic 
risk factors in the family and with the absence of a promotive factor in the 
family. Behavioural problems in boys, on the other hand, are more closely 
associated with a risky lifestyle than in girls. Although the study revealed 
that the same criminogenic factors were present in boys and girls, our 
results also consequently suggest that the associations among different 
risk and promotive factors differ between genders. The results are consist-
ent with recent literature, but require further examination.

Age groups: differences in types of risk and promotive factors
The differences in age were mainly observed in respect of the types of risk 
and promotive factors. In the youngest age group (juveniles aged between 
12-13 years) the risk factors mainly related to the individual domain or to 
the absence of protection in the domain of the family, whereas in the case 
of older age groups there were (also) more frequently risks in the wider 
social environment or factors which strongly related to the wider social 
environment (substance abuse, spending much time out on the street). 
This is not surprising, as the social environment of older juveniles expand. 
The findings from our study show that in respect of the risk and promo-
tive factors  at different ages, juveniles who come into contact with the 
police do not differ from juveniles in the general population. The results 
are consistent with a developmental-ecological perspective which states 
that in each different stage of life there are different factors that have a 
prominent effect on individual behaviour. In childhood, individual char-
acteristics and parents play a prominent part in the behaviour of their 
children. As the children grow older, the importance of school increases 
and during adolescence the influence of friends and the wider social envi-
ronment increase.
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Ethnic origin groups
Our research shows that the native Dutch juveniles and those of foreign 
heritage who underwent a BARO hardly differed from each other in the 
prevalence in which different types of risk and promotive factors were 
observed. Substance abuse, previous provision of mental healthcare, 
and attention problems, however, appeared to occur more frequently in 
juveniles of foreign heritage than in native Dutch juveniles. Compared to 
native Dutch juveniles who come into contact with the police, the study 
showed that juveniles from minority groups less frequently had previous 
contact with care facilities for their problems. These findings are also con-
sistent with literature.
There also appeared to be hardly any difference among the origin groups 
regarding the accumulation of risk factors. An interesting finding was 
that in Moroccan juveniles, on average, fewer risk factors were observed 
than in other origin groups. This finding may be interpreted as follows: 
it appears that, besides their delinquent behaviour, there are, on average, 
fewer problems identified with respect to this group of juveniles than 
with juveniles from other origin groups. These findings may, however, 
also suggest a bias occurring in the questioning of the informers who are 
asked questions about a juvenile (the juvenile him or herself and his or 
her parents). The consequence may be that by relying on the BARO, the 
conclusion may be that there is hardly anything, or nothing, wrong with 
juveniles from some minority groups, such as the Moroccans, while this 
cannot be established properly for this specific group by merely consult-
ing a parent and juvenile. The views of parents and juveniles on the pres-
ence of possible criminogenic risk factors may sometimes differ from the 
views held by the child welfare investigator. This has consequences for 
the formulation of recommendations to the public prosecutor or to the 
juvenile court and for the decisions to be made about prosecuting these 
juveniles in the judicial chain (e.g. it is less frequently possible to provide 
an intervention).

Suspects of violence, property offences, or other offences
There are hardly any differences in risk and promotive factors among 
suspects of violence offences, property offences or other offences. As 
expected, aggression was observed more frequently in offenders of violent 
offences than in juveniles who were suspected of other types of offences. 
The absence of differences among suspects of different types of offences 
in the child-rearing environment is, however, unexpected on the basis of 
literature. It is conceivable that characteristics of the child-rearing envi-
ronment were not assessed sufficiently. But this unexpected result could 
also be due to the absence of information about the nature of previous 
offences committed by juveniles who had previously been in contact with 
the police, as a result of which it was not possible to compose groups of 
juveniles who had specialised in specific types of offences.
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Juveniles who have previously been in contact with the police: risk factors in 
several domains
Juveniles who have previously been in contact with the police are clearly 
distinguishable from first offenders. Important risk factors, that were 
identified more frequently in juveniles who had previously been in con-
tact with the police than in first offenders, were impulsive behaviour 
and suspension from school. Literature shows that impulsive behaviour 
is an important risk factor for delinquency or persisting delinquency. 
Suspension from school is a signal for underlying risk factors which are 
also manifested in the school environment. The underlying risk factors 
may possibly be the same for problem behaviour at school and (persistent) 
delinquency.
In addition, we found that the presence of parental supervision and being 
a member of a sports club were observed less frequently in juveniles who 
have previously been in contact with the police than in first offenders. 
Parental supervision of a child’s leisure activities also appears to be an 
important promotive factor in literature. It should however be noted, that 
during adolescence the parents’ knowledge of their child’s behaviour 
frequently relates to openness of a juvenile about his activities. Positive 
interaction patterns between parent and child are important for the atti-
tude and behaviour of both. It is also known from literature that practis-
ing sports as a member of a club constitutes a promotive factor against 
delinquency.

Juveniles who have previously been in contact with the police: age differences 
in types of risk and promotive factors
The results also point to age differences with regard to the type of risk fac-
tors which are important in juveniles who have previously been in contact 
with the police. Behavioural problems (impulsive behaviour and opposi-
tional behaviour) and the absence of parental supervision were observed 
more frequently in adolescents who had already been in contact with the 
police at an early age than in recidivists in older age groups. These find-
ings are consistent with a developmental path that is known in literature 
as ‘early starters’. In this group of juveniles there more frequently was an 
accumulation of individual and family risk factors than in other delin-
quent juveniles. In juveniles who had come into contact with the police 
early in adolescence, risk factors in the individual domain and the child-
rearing environment are consequently key factors for persisting in delin-
quent behaviour.

Juveniles who have previously been in contact with the police: accumulation 
of risks and the absence of protection
We also found that an accumulation of risk factors over several domains 
was clearly related to having previous contact with the police. These 
results confirm the ‘accumulation of risks’ hypothesis which suggests 
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that as risk factors accumulate the probability of persistent offending 
increases. Our study also showed that an accumulation of promotive fac-
tors relate, both directly and indirectly, with a decreasing likelihood of 
previous police contacts. Our findings are consistent with the notion that 
promotive factors are related to an decreased likelihood of delinquency 
or recidivism (the ‘promotive or compensatory factor’ hypothesis) and 
that these factors can decrease the association between risk factors and 
recidivism (the ‘protective factor’ hypothesis). We should, however, state 
that we have cross-sectional data. Nevertheless, longitudinal studies also 
reveal that an accumulation of promotive factors over several domains 
has a diminishing effect on persistent delinquent behaviour over time, 
just as they can suppress the effects of risks on problematic behaviour of 
juveniles.

Truants referred to the board versus non-truants: an effect of referral
With regard to truants who underwent a screening by the Board, the 
child welfare investigators identified indications of possible psychosocial 
problems, an accumulation of criminogenic risk factors and an absence of 
promotive factors more often and to a greater degree than in non-truants. 
Our findings mainly show that this is an effect of referral. The school 
attendance officers were highly concerned about specific juveniles who 
chronically skipped school and they referred these juveniles to the Board 
for further testing. The child welfare investigators also expressed much 
concern about these juveniles and hereby confirmed the vision of the 
school attendance officers. In addition, the child welfare investigator also 
frequently identified risk factors in these truants as well. It may therefore 
be assumed that the group of truants who were screened does not repre-
sent the entire group of chronic and non-chronic truants.

Limitations of this study
The results of this study were based on a cross-sectional sample and 
consequently only provide a sample section of the possible psychological 
problems and risk and promotive factors identified by child welfare inves-
tigators in juveniles who were screened by the Board at a specific moment 
of time. We cannot say anything about the causes of delinquency or recid-
ivism, nor about the predictive value of the factors examined in this study 
for possible recidivism of juveniles in this research group. In addition, this 
study involved a research group selected through selective sampling. The 
results regarding indications for possible psychosocial problems and risk 
and promotive factors cannot be extrapolated, without restrictions, to the 
entire group of juveniles who were sreened using a BARO. Our results, for 
instance, do not relate to special groups such as mentally handicapped 
juveniles, addicted juveniles, or sex offenders.
For the purpose of this research, we furthermore depended on the infor-
mation obtained by using the BARO questionnaire. This information is 
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a ‘clinical’ interpretation by child welfare investigators of information 
obtained from parents and juveniles. A study using standardised quan-
titative assessment instruments, and different sources of information 
would be more desirable to gain more accurate insights in the prevalence 
of criminogenic risk factors and promotive factors in juveniles. We do not 
think, however, that the restrictions prevent us from accomplishing the 
purpose of this research; which is to provide an initial exploratory analy-
sis of possible problems and risk and promotive factors identified by the 
child welfare investigators in juveniles undergoing a screening.

Relevance to the Interventions
Proceeding from the notion that the interventions should respond to 
the risk and promotive factors of the target population, the results of our 
study have the following relevance for the interventions to be provided. 
It must be stated first and foremost that this research involved a selective 
research group, as a result of which the findings cannot simply be extra-
polated to the entire population of juveniles undergoing a screening by 
the Child Protection Board. The individual criminogenic risk factors that 
occurred most frequently related to behavioural problems – with impul-
sive behaviour being identified most frequently – and to a risky lifestyle. 
A cognitive behavioural therapeutic approach, whether or not in combina-
tion with a social skills training, is amongst other things targeted at this 
risk factor (impulsive behaviour). In some cases (e.g. in the event of ADD 
or ADHD), medication in combination with behavioural interventions will 
be necessary. Our findings also indicate that training programmes tar-
geted at changing the lifestyles of these juveniles would be desirable.
We furthermore conclude that in a small number of juveniles there were 
risk factors in the child-rearing environment present, and in a considera-
ble number of juveniles promotive factors were present in the family envi-
ronment. Family interventions, such as (light forms of) parental support 
or parental skills training programmes, target such factors.
In the broader social environment, the risk factor of having delinquent 
friends was observed most frequently. Relevant interventions should be 
targeted at reducing the influence of delinquent peers and encouraging 
the influence of pro-social friends. Risk factors in the school situation only 
occurred in a small number of juveniles whereas promotive factors in the 
school domain, on the other hand, were observed in considerably more 
juveniles. Interventions at school, which also use cognitive behavioural 
methods or which are targeted at enhancing self-control or at increasing 
social skills, could be relevant in this case.
This study furthermore showed that out of the juveniles undergoing a 
BARO, the number of girls for whom ‘something’ was wrong was larger 
than the number of boys. These findings imply that the interventions 
need not necessarily be gender specific, but that girls will expectedly need 
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intensive and multi-modal interventions (interventions targeted at several 
domains) more frequently than boys.
The findings that there are age differences in the degree in which some 
risk and promotive factors occur and in the prevalence of risk and promo-
tive factors in juveniles who have previously been in contact with the 
police suggest that interventions are required that are targeted at the 
developmental stage of the child. In early adolescence, the types of risk 
and promotive factors are often different from those in late adolescence. 
These findings also suggest the importance of using multi-modal inter-
ventions with young recidivists. It should be noted, however, that further 
research is required into the effects of multi-modal interventions and the 
applicable contraindications.
An important supplementation from literature to this approach is that 
in the case of juveniles who run hardly any risk of starting a criminal 
career, such treatment may be counterproductive and is therefore advised 
against. This applies to a considerable number of the juveniles who were 
screened by the Board. Literature also shows that isolating juveniles in 
high-risk groups due to group pressure can also be counterproductive.
Finally, we must conclude that on the basis of this analysis it is not possi-
ble to make conclusive recommendations about interventions and any 
specific distinctions in this area. This is beyond the scope of this study.
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Bijlage 1  Samenstelling 
begeleidingscommissie



Statische risico- en beschermende componenten

Statische componenten Informant

Domein Individu

Achtergrondkenmerken

1 Seksea

 Wat is het geslacht van de jongere? Jongere

2 Speciaal onderwijsb

 Wat voor type onderwijs volgt de jongere? Jongere

Verleden van (probleem)gedrag

3 Eerdere politiecontacten (Pearson’s r=0,67)

 Is er sprake van eerdere politiecontactenj Jongere

 Heeft de jongere al eerder contact gehad met de politie voor een strafbaar 

 feit?d 

�uder

4 GGZ voorgeschiedenisd

 Is jongere afgelopen 6 maanden in aanraking geweest met GGZ? Jongere

5 Tehuisverledend

 Heeft de jongere een tehuisverleden? Jongere

Domein Gezin

6 Gescheiden oudersi

 Wat is de gezinssamenstelling? Jongere

7 Politiecontact gezinslid (pearson’s r ouders=0,84 / broertjes/zusjes=0,90)d

 Heeft vader of moeder wel eens contact gehad met de politie vanwege 
 een strafbaar feit?

Jongere

 Is een van de ouders in aanraking met de politie geweest vanwege een 
 strafbaar feit?

�uder

 Heeft een broer of zus wel eens contact gehad met de politie vanwege 
 een strafbaar feit?

Jongere

 Is een van de andere kinderen in het gezin in aanraking geweest met 
 de politie vanwege een strafbaar feit?

�uder

a Antwoordopties: vrouw; man.

b Antwoordopties: basisschool; speciaal onderwijs; vmbo; mavo; havo; vwo; anders.

d Antwoordopties: ja; nee.

i �pen antwoord.

j Antwoordopties: 0 keer; 1 keer; 2 of 3 keer; meer dan 3 keer.

Bijlage 2  Scoreformulier met risico- en 
beschermende componenten
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Temperamentgerelateerde dynamische risico- en beschermende com-
ponenten binnen het domein individu

Dynamische componenten Informant

Domein Individu

Temperament

8 Spanning zoeken (Cronbach’s α=0,41)e

 Het lijkt me eng om snel van een steile berghelling naar beneden te skiën Jongere

 Ik durf best een gevaarlijke sport uit te proberen, zoals diepzeeduiken Jongere

 Ik zou zonder bang zijn dingen zoals bergbeklimmen uitproberen Jongere

 Ik zou het spannend vinden om naar een nieuwe woonplaats te verhuizen Jongere

 Ik zou het vervelend vinden om in een grote stad te wonen Jongere

 Ik geniet ervan om naar plekken te gaan waar veel mensen zijn

9 Zelfcontrole (Cronbach’s α=0,78)e

 Ik vind het makkelijk om mijn aandacht goed bij mijn schoolwerk te houden Jongere

 Het kost me veel moeite om dingen op tijd af te krijgen Jongere

 Ik vind het moeilijk om een cadeautje pas uit te pakken als het mag Jongere

 Als iemand zegt dat ik ergens mee stoppen, lukt me dat makkelijk Jongere

 Voordat ik aan een opdracht voor school begin, doe ik eerst een tijdje iets  
 leuks, zelfs als dat eigenlijk niet de bedoeling is

Jongere

 Hoe meer ik mijn best doe om geen verkeerde dingen te doen, hoe groter de 
  kans dat ik die dingen toch doe

Jongere

 Als ik een moeilijke opdracht moet doen, begin ik er gelijk aan Jongere

 Ik vind het moeilijk op school om van de ene les op de ander over te schakelen 
  (bijvoorbeeld eerst rekenen, dan taal)

Jongere

 Als ik probeer mijn aandacht bij mijn schoolwerk te houden, word ik snel  
 afgeleid door geluiden om me heen

Jongere

 Ik kan makkelijk een geheim bewaren Jongere

 Ik stel dingen die ik moet doen uit tot het laatste moment Jongere

10 Agressieniveau (Cronbach’s α=0,76)e

 Als ik kwaad ben op iemand, zeg ik vaak dingen waarvan ik weet dat ze
 pijn doen

Jongere

 Als ik boos ben, gooi ik met dingen of maak ik dingen kapot Jongere

 Als ik echt kwaad word op iemand, zou ik hem/haar kunnen slaan Jongere

 Ik ben vaak onbeleefd tegen mensen die ik niet aardig vind Jongere

 Als ik echt kwaad ben op een vriend of vriendin barst ik vaak in woede uit Jongere

 Ik pest anderen zonder dat er echt een reden voor is Jongere

11 Frustratieniveau (Cronbach’s α=0,70)e

 Ik baal ervan als ik iemand probeer te bellen die in gesprek is Jongere

 Ik raak erg uit mijn humeur als ik iets wil doen en mijn vader of moeder 
 zegt nee

Jongere

 Ik raak uit mijn humeur als ik moet stoppen met iets dat ik leuk vind Jongere

 Het ergert me vreselijk als ik lang in de rij moet staan Jongere

 Ik baal er erg van als ik een fout maak in mijn schoolwerk Jongere

 Het stoort me erg als anderen mij onderbreken terwijl ik iets aan 
 het vertellen ben

Jongere

 Ik raak uit mijn humeur als het me niet lukt een taak goed uit te voeren Jongere

e Antwoordopties: bijna nooit waar; meestal niet waar; soms waar�soms niet waar; meestal waar; bijna 

altijd waar.
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Gedrag- en leefstijlgerelateerde dynamische risico- en beschermende 
componenten binnen het domein individu

Dynamische componenten Informant

Domein Individu

Gedragsproblemen

12 Impulsief gedrag (Pearson’s r=0,72)d

 Is er sprake van impulsief gedrag? Jongere

 Vertoont jongere kenmerken van impulsief gedrag? �uder

13 Agressief gedrag (Pearson’s r=0,68)d

 Is er sprake van agressief gedrag (woede-uitbarstingen, slaan, schoppen, 
 vechten)?

Jongere

 Vertoont jongere kenmerken van agressief gedrag (woede-uitbarstingen, slaan,  
 schoppen, vechten)?

�uder

14 Ander antisociaal gedrag (Pearson’s r=0,63)d

 Is er sprake van ander antisociaal gedrag (liegen, bedriegen, stelen,  
 brandstichten)?

Jongere

 Vertoont jongere kenmerken van ander antisociaal gedrag (liegen, bedriegen,  
 stelen, brandstichten)?

�uder

15 Aandachtsproblemen (Pearson’s r=0,69)d

 Is er sprake van aandachtsproblemen (moeite met concentratie)? Jongere

 Vertoont jongere kenmerken van aandachtsproblemen? �uder

16 Oppositioneel opstandig gedragd

 Vertoont jongere kenmerken van oppositioneel opstandig gedrag (driftig, 
 ruzie, opstandig, tegenspreken)?

�uder

Leefstijl

17 Doordeweeks buitenshuis met vriendend

 Gaat jongere doordeweeks meerdere avonden met vrienden op stap 
 (rondhangen op straat, naar de kroeg etc.)?

Jongere

18 Problematisch middelengebruik/gokkenf

 Heeft de jongere in de afgelopen 6 maanden wel eens problemen gehad ten  
 gevolge van alcohol en/of drugs?

�uder

 Heeft de jongere in de afgelopen 6 maanden problemen ten gevolge van  
 gokken gehad?

�uder

19 Lid van sportvereniging (Pearson’s r=0,40)

 Is de jongere lid van een sportvereniging?d Jongere

 Hoeveel uren besteedt jongere per week aan hobbies en/of sport in  
 clubverband?c �uder

c Numeriek.

d Antwoordopties: ja; nee.

f Antwoordopties: geen; lichte; matige; ernstige.
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Dynamische risico- en beschermende componenten binnen het 
domein gezin

Dynamische componenten Informant

Domein Gezin

20/ Binding met vader/moeder (Cronbach’s α=0,87 / 0,83)

21 Mijn vader/moeder vindt het fijn om bij me te zijng Jongere

Mijn vader/moeder kan ik echt vertrouweng Jongere

Mijn vader/moeder houdt rekening met mijn gevoelensg Jongere

Mijn vader/moeder helpt me als er iets isg Jongere

Mijn vader/moeder vindt het fijn als ik haar helpg Jongere

Mijn vader/moeder vindt dat ik me goed gedraagg Jongere

Mijn vader/moeder doet graag dingen samen met mijg Jongere

Mijn vader/moeder is tevreden met me zoals ik beng Jongere

Mijn vader/moeder is trots op mijg Jongere

Mijn vader/moeder vindt dat ik goed voor mezelf kan zorgeng Jongere

Mijn vader/moeder vindt dat ik goed kan sporteng Jongere

Mijn vader/moeder vindt dat ik er leuk uit zieg Jongere

Kan de jongere opschieten met vader/moeder?h Jongere

Hoe is de relatie met de vader/moeder?h �uder

22 Problematisch middelengebruik gezinslid (Pearson’s r alcohol=0,57 / 
 drugs=0,31)d

 Gebruikt iemand anders thuis veel alcohol? Jongere

 Zijn er gezinsleden die (veel) alcohol gebruiken? �uder

 Gebruikt iemand thuis veel drugs? Jongere

 Zijn er gezinsleden die (veel) drugs gebruiken? �uder

23 Zicht ouders op vrijetijdsbestedingd

 Heeft ouder zicht op vrijetijdsbezigheden van jongere? �uder

24 Zicht op vriendend

 Ziet de ouder wel eens de vrienden van de jongere? �uder

d Antwoordopties: ja; nee.

g Antwoordopties: nooit; bijna nooit; soms; bijna altijd; altijd.

h Antwoordopties: goed; matig; slecht.
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Dynamische risico- en beschermende componenten binnen het 
domein bredere sociale context

Dynamische componenten Informant

Domein Bredere sociale omgeving

Vrienden

25 Politiecontact vriendenc

 Hoeveel vrienden hebben met de politie te maken gehad? Jongere

School

26 Slechte schoolresultaten (Pearson’s r=0,82)h

 Hoe zijn de schoolresultaten? Jongere

 Hoe zijn de schoolresultaten van de jongere? �uder

27 Relatie met leerkracht (Pearson’s r=0,84)h

 Hoe ervaart jongere relatie met leerkracht? Jongere

 Hoe ervaart jongere relatie met leerkracht? �uder

28 Spijbelend

 Spijbelt de jongere wel eens? Jongere

29 Schorsingc

 Hoe vaak is de jongere in afgelopen 6 maanden geschorst? Jongere

c Numeriek.

d Antwoordopties: ja; nee.

h Antwoordopties: goed; matig; slecht.



Omschrijving Wetsartikel

Geweld tegen personen

Afpersing 317 Sr

Bedreiging 285 Sr

Diefstal met geweld/beroving 312 Sr

Doodslag (poging tot) 287 Sr

Feitelijke aanranding der eerbaarheid 246 Sr

Geweldpleging (openlijk) tegen personen 141 Sr

Mishandeling (eenvoudig) 300 Sr

Mishandeling (zwaar) 302 Sr

Verkrachting 242 Sr

Vermogensdelicten

Diefstal 310 Sr

Fraude 226 Sr

Heling 416 Sr

Inbraak 138 Sr

Oplichting 326 Sr

Valse aangifte 268 Sr

Verduistering 321 Sr

Overige delicten

Aanrijding met letsel 6 WVW

Brandstichting 157 Sr

Bezit harddrugs 2 �W

Bezit softdrugs 3 �W

Dierenmishandeling 350 Sr

Discriminatie 137c Sr

Doorrijden na ongeval 7 WVW

Geweldpleging (openlijk) tegen goederen 141 Sr

Handel in soft/harddrugs 2 �W

Joyriden 11 WVW

Niet opvolgen ambtelijk bevel 184 Sr

Onbevoegd autorijden 107 WVW

Rijden onder invloed 8 WVW

Schennis der eerbaarheid 239 Sr

Straatschenderij 424 Sr

Verboden wapenbezit 26 WWM

Wederspannigheid 180 Sr

Conform CBS indeling van delicten

Bijlage 3 Classificatie van delicten



Tabel 1 Achtergrondkenmerken van de onderzoeksgroepen

Totale groep Wegingsfactoren 
groep (H4)

Specifieke RF/BF 
groep (H5)

Spijbelgroep 
(H6)

 (N=737) (N=570) (N=632) (N=75)

(%)

Sekse

Man 78,7 82,8 82,1 52,0

Vrouw 20,9 17,2 17,4 48,0

Onbekend 0,4 0,0 0,5 0,0

Leeftijd

12-13-jarigen 11,8 12,8 12,3 8,0

14-15-jarigen 39,2 37,0 38,4 44,0

16-18-jarigen 46,9 49,3 47,5 42,7

Onbekend 2,0 0,9 1,7 5,3

Herkomst

Autochtoon 62,4 61,1 62,7 61,3

Allochtoon 37,3 38,9 37,2 38,7

Marokkaans 9,1 10,7 10,0 2,7

Nederlandse Antillen/Aruba 3,7 3,7 3,8 4,0

Suriname 6,8 6,8 6,3 10,7

Turkije 5,3 5,4 5,7 2,7

Overig westers 4,2 3,9 3,6 5,3

Overig niet-westers 8,3 8,4 7,8 13,3

Onbekend 0,3 0,0 0,2 0,0

Landsdeel

Noord 6,5 6,5 7,1 2,7

Zuid 11,3 13,5 13,8 24,0

Oost 14,5 12,3 11,2 8,0

West 44,9 45,3 44,6 45,3

Onbekend 22,8 22,5 23,3 20,0

Stedelijkheid

Matig stedelijk 7,3 7,0 7,0 6,7

Sterk stedelijk 27,3 27,0 28,0 26,7

Zeer sterk stedelijk 42,6 43,5 41,8 46,7

Onbekend 22,8 22,5 23,3 20,0

Aantal delicten  

1 delict 93,9 93,3 92,9 100,0

2 delicten 5,4 6,1 6,3 0,0

3 delicten 0,7 0,5 0,8 0,0

Type delict

Geweld 36,9 41,8 41,9 0,0

Vermogen 27,7 30,9 31,2 0,0

Overig 11,3 27,4 26,9 0,0

Spijbel 24,2 0,0 0,0 100,0

Eerdere politiecontacten  

First offender 46,3 45,1 45,4 65,3

Recidivst 49,3 51,4 50,9 30,7

Onbekend 4,5 3,5 3,6 4,0

Bijlage 4 Tabellen
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Tabel 2 Vergelijking onderzoeksgroep met populatie 12-18-jarigen 
waarbij in 2006 een BARO is afgenomen

Onderzoeksgroep Populatie RvdK

Totaal Totaal

 (N=737) (N=15.443)

(%)

Sekse

Man 78,7 78,8

Vrouw 20,9 20,0

Onbekend 0,4 1,2

Leeftijd**

12-13-jarigen 11,8 6,4

14-15-jarigen 39,2 31,8

16-18-jarigen 46,9 58,2

Onbekend 2,0 3,6

Herkomst**

Autochtoon 62,4 40,1

Marokkaans 9,1 10,6

Nederlandse Antillen/Aruba 3,7 2,9

Suriname 6,8 5,1

Turkije 5,3 5,5

Overig westers 4,2 3,9

Overig niet-westers 8,3 5,6

Onbekend 0,3 26,2

Regio (N-O-Z-W)*

Noord 6,5 6,3

Oost 11,3 12,1

Zuid 14,5 18,4

West 44,9 63,2

Onbekend 22,8 0,0

Regio (stedelijkheid)

Matig stedelijk 7,3 10,3

Sterk stedelijk 27,3 34,3

Zeer sterk stedelijk 42,6 55,4

Onbekend 22,8 0,0

Type delict**

Geweld 36,9 28,9

Vermogen 27,7 42,9

Spijbel 11,3 4,6

Overig 24,2 23,5

* p<0,05. 

** p<0,01.
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Tabel 3 Vergelijking onderzoeksgroep met populatie 12-18-jarigen die door de politie is 
verdacht van een misdrijf in 2005

 Raad voor de kinderbescherming Monitor Jeugd terechta

Totaal First offenders Recidivisten Totaal First offenders Recidivisten

 (N=737) (N=341) (N=363) (N=32.237) (N=19.685) (N=12.552)

(%)

Sekse

Man 78,7 73,3 84,3 81,2 76,7 88,3

Vrouw 20,9 26,4 15,2 18,8 23,3 11,7

Onbekend 0,4 0,3 0,6

Leeftijd

12-13-jarigen 11,8 16,7 8,0 12,2 16,1 6,1

14-15-jarigen 39,2 41,3 36,4 36,8 39,2 33,1

16-18-jarigen 46,9 39,0 54,2 51,0 44,8 60,9

Onbekend 2,0 2,9 1,4

Herkomst

Autochtoon 62,4 62,2 63,9 54,7 61,2 49,1

Marokkaans 9,1 9,1 9,4 10,9 8,5 15,3

Nederlandse Antillen/Aruba 3,7 3,5 3,9 4,1 3,3 5,5

Suriname 6,8 6,5 5,5 5,9 5,5 7,0

Turkije 5,3 5,9 5,0 6,3 6,4 6,6

Overig 12,5 12,9 12,1 18,2 15,1 16,5

Overig westers 4,2 2,6 5,8 nb nb nb

Overig niet-westers 8,3 10,3 6,3 nb nb nb

Onbekend 0,3 0,0 0,3 nb nb nb

Type delict

Geweld 36,9 41,9 32,0 24,6 23,6 25,6

Vermogen 27,7 23,5 32,0 37,7 34,5 40,4

Vernieling/openbare orde 17,2 12,9 21,2 30,3 33,6 27,5

Overig 18,2 21,7 14,8 7,4 8,3 6,6

a Bron: HKS gegevens 2005, gebaseerd op Blom en Van der Laan (2007).
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Tabel 4 Prevalentie van de mate van zorg per leefgebied naar sekse 
(N=570)

Leefgebied Jongens Meisjes

Mate van zorg (N=472) (N=98)

(%)

Psychische of gedragsproblemen

Ontwikkeling

Geen/enige 89,2 88,8

(Zeer) veel 8,9 10,2

Onbekend 1,9 1,0

Gedrag

Geen/enige 82,2 85,7

(Zeer) veel 16,9 13,3

Onbekend 0,8 1,0

Gevoel

Geen/enige 88,8 88,8

(Zeer) veel 10,6 8,2

Onbekend 0,6 3,1

Verslaving

Geen/enige 91,9 92,9

(Zeer) veel 6,1 6,1

Onbekend 1,9 1,0

Functioneren

In gezin

Geen/enige 90,0 84,7

(Zeer) veel 8,5 12,2

Onbekend 1,5 3,1

Op school

Geen/enige 76,7 84,7

(Zeer) veel 15,9 14,3

Onbekend 7,4 1,0

In vrije tijd*

Geen/enige 85,4 90,8

(Zeer) veel 13,1 5,1

Onbekend 1,5 4,1

Omgevingskenmerken gezin

Geen/enige 89,2 92,9

(Zeer) veel 10,0 7,1

Onbekend 0,8 0,0

* p<0,05. 

** p<0,01.
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Tabel 5 Prevalentie van de mate van zorg per leefgebied naar leeftijds-
groep (N=565)a

Leefgebied 12-13-jarigen 14-15-jarigen 16-17-jarigen

Mate van zorg (N=73) (N=211) (N=281)

(%)

Psychische of gedragsproblemen

Ontwikkeling

Geen/enige 84,9 87,2 91,5

(Zeer) veel 15,1 11,4 6,0

Onbekend 0,0 1,4 2,5

Gedrag

Geen/enige 79,5 82,0 84,3

(Zeer) veel 19,2 17,1 14,9

Onbekend 1,4 0,9 0,7

Gevoel

Geen/enige 83,6 91,0 89,0

(Zeer) veel 13,7 8,1 10,3

Onbekend 2,7 0,9 0,7

Verslaving

Geen/enige 94,5 93,8 90,4

(Zeer) veel 1,4 5,2 7,8

Onbekend 4,1 0,9 1,8

Functioneren

In gezin

Geen/enige 89,0 89,6 89,0

(Zeer) veel 11,0 8,1 9,3

Onbekend 0,0 2,4 1,8

Op school

Geen/enige 82,2 77,3 77,6

(Zeer) veel 13,7 16,1 15,7

Onbekend 4,1 6,6 6,8

In vrije tijd

Geen/enige 83,6 86,7 86,8

(Zeer) veel 15,1 10,9 11,4

Onbekend 1,4 2,4 1,8

Omgevingskenmerken gezin

Geen/enige 86,3 87,7 92,5

(Zeer) veel 12,3 11,8 6,8

Onbekend 1,4 0,5 0,7

* p<0,05. 

** p<0,01.

a Van 5 jongeren is de leeftijd onbekend.
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Tabel 6 Prevalentie van de mate van zorg per leefgebied naar 
herkomstgroep (2-deling) (N=570)

Leefgebied Autochtoon Allochtoon

Mate van zorg (N=348) (N=222)

(%)

Psychische of gedragsproblemen

Ontwikkeling

Geen/enige 89,4 88,7

(Zeer) veel 8,9 9,5

Onbekend 1,7 1,8

Gedrag

Geen/enige 84,2 80,6

(Zeer) veel 14,7 18,9

Onbekend 1,1 0,5

Gevoel

Geen/enige 89,9 86,9

(Zeer) veel 9,8 10,8

Onbekend 0,3 2,3

Verslaving

Geen/enige 91,1 93,7

(Zeer) veel 6,9 5,0

Onbekend 2,0 1,4

Functioneren

In gezin

Geen/enige 90,8 86,5

(Zeer) veel 7,5 11,7

Onbekend 1,7 1,8

Op school*

Geen/enige 80,2 74,8

(Zeer) veel 12,4 20,7

Onbekend 7,5 4,5

In vrije tijd**

Geen/enige 90,2 80,2

(Zeer) veel 8,9 16,2

Onbekend 0,9 3,6

Omgevingskenmerken gezin

Geen/enige 89,9 89,6

(Zeer) veel 8,9 10,4

Onbekend 1,1 0,0

* p<0,05. 

** p<0,01.
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Tabel 7 Prevalentie van de mate van zorg per leefgebied naar herkomstgroep (7-deling) 
(N=570)

Leefgebied Nederlands Marokkaans Turks Antilliaans Surinaams Overig  
westers

Overig-niet- 
westers

Mate van zorg (N=348) (N=61) (N=31) (N=21) (N=39) (N=22) (N=48)

(%)

Psychische of gedragsproblemen

Ontwikkeling

Geen/enige 89,4 91,8 90,3 95,2 82,1 90,9 85,4

(Zeer) veel 8,9 8,2 6,5 4,8 10,3 9,1 14,6

Onbekend 1,7 0,0 3,2 0,0 7,7 0,0 0,0

Gedrag

Geen/enige 84,2 80,3 83,9 81,0 74,4 95,5 77,1

(Zeer) veel 14,7 19,7 16,1 19,0 25,6 4,5 20,8

Onbekend 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1

Gevoel

Geen/enige 89,9 83,6 93,5 95,2 82,1 90,9 85,4

(Zeer) veel 9,8 16,4 3,2 4,8 15,4 4,5 10,4

Onbekend 0,3 0,0 3,2 0,0 2,6 4,5 4,2

Verslaving

Geen/enige 91,1 88,5 100,0 100,0 84,6 100,0 97,9

(Zeer) veel 6,9 8,2 0,0 0,0 12,8 0,0 2,1

Onbekend 2,0 3,3 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0

Functioneren

In gezin

Geen/enige 90,8 85,2 100,0 95,2 76,9 90,9 81,3

(Zeer) veel 7,5 14,8 0,0 4,8 17,9 9,1 14,6

Onbekend 1,7 0,0 0,0 0,0 5,1 0,0 4,2

Op school

Geen/enige 80,2 75,4 77,4 85,7 66,7 77,3 72,9

(Zeer) veel 12,4 21,3 16,1 14,3 25,6 18,2 22,9

Onbekend 7,5 3,3 6,5 0,0 7,7 4,5 4,2

In vrije tijd*

Geen/enige 90,2 78,7 90,3 81,0 74,4 90,9 75,0

(Zeer) veel 8,9 18,0 6,5 19,0 20,5 9,1 18,8

Onbekend 0,9 3,3 3,2 0,0 5,1 0,0 6,3

Omgevingskenmerken gezin

Geen/enige 89,9 88,5 100,0 90,5 87,2 90,9 85,4

(Zeer) veel 8,9 11,5 0,0 9,5 12,8 9,1 14,6

Onbekend 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

* p<0,05. 

** p<0,01.
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Tabel 8 Prevalentie van de mate van zorg per leefgebied naar type delict 
(N=570)

Leefgebied Geweld Vermogen Overig

Mate van zorg (N=238) (N=176) (N=156)

(%)

Psychische of gedragsproblemen

Ontwikkeling

Geen/enige 90,3 86,9 89,7

(Zeer) veel 8,0 11,4 8,3

Onbekend 1,7 1,7 1,9

Gedrag

Geen/enige 81,5 81,8 85,9

(Zeer) veel 17,6 17,0 13,5

Onbekend 0,8 1,1 0,6

Gevoel

Geen/enige 89,1 86,9 90,4

(Zeer) veel 9,2 11,9 9,6

Onbekend 1,7 1,1 0,0

Verslaving

Geen/enige 93,7 89,2 92,9

(Zeer) veel 5,5 8,0 5,1

Onbekend 0,8 2,8 1,9

Functioneren

In gezin

Geen/enige 89,1 87,5 91,0

(Zeer) veel 9,2 10,8 7,1

Onbekend 1,7 1,7 1,9

Op school

Geen/enige 75,2 81,8 78,2

(Zeer) veel 17,6 13,6 14,7

Onbekend 7,1 4,5 7,1

In vrije tijd

Geen/enige 85,7 84,1 89,7

(Zeer) veel 12,2 13,6 9,0

Onbekend 2,1 2,3 1,3

Omgevingskenmerken gezin

Geen/enige 91,6 88,1 89,1

(Zeer) veel 8,0 10,8 10,3

Onbekend 0,4 1,1 0,6

* p<0,05. 

** p<0,01.
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Tabel 9 Prevalentie van de mate van zorg per leefgebied naar 
eerdere politiecontacten (N=550)a

Leefgebied First Offender Recidivist

Mate van zorg (N=257) (N=293)

(%)

Psychische of gedragsproblemen

Ontwikkeling

Geen/enige 91,8 87,7

(Zeer) veel 7,0 9,9

Onbekend 1,2 2,4

Gedrag**

Geen/enige 91,1 76,8

(Zeer) veel 8,6 21,8

Onbekend 0,4 1,4

Gevoel*

Geen/enige 92,2 86,3

(Zeer) veel 6,2 13,0

Onbekend 1,6 0,7

Verslaving**

Geen/enige 96,5 88,4

(Zeer) veel 1,9 9,6

Onbekend 1,6 2,0

Functioneren

In gezin**

Geen/enige 94,6 86,7

(Zeer) veel 4,3 11,6

Onbekend 1,2 1,7

Op school**

Geen/enige 85,6 72,4

(Zeer) veel 10,5 19,5

Onbekend 3,9 8,2

In vrije tijd**

Geen/enige 93,8 80,5

(Zeer) veel 3,9 17,7

Onbekend 2,3 1,7

Omgevingskenmerken gezin*

Geen/enige 93,4 88,4

(Zeer) veel 5,8 10,9

Onbekend 0,8 0,7

* p<0,05. 

** p<0,01.

a Van 20 jongeren is onbekend of er sprake is van eerdere politiecontacten.
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Tabel 10 Percentage jongeren naar aantal leefgebieden met (zeer) 
veel zorg (N=570)

Aantal leefgebieden (%)

0 69,1

1 8,8

2 7,0

3 5,3

4 4,4

5 2,3

6 1,9

7 1,2

8 0,0

Tabel 11 Percentage jongeren naar aantal leefgebieden met (zeer) 
veel zorg met betrekking tot psychische of gedragsproble-
men (N=176)

Aantal leefgebieden (%)

0 75,6

1 12,6

2 6,8

3 4,2

4 0,7

Tabel 12 Percentage jongeren naar aantal leefgebieden met (zeer) 
veel zorg met betrekking tot disfunctioneren in gezin, 
school of vrije tijd (N=176)

Aantal leefgebieden (%)

0 77,1

1 12,7

2 6,7

3 3,5
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Tabel 13 Gemiddelde op de somscores per leefgebied en totaal (N=570), 
naar sekse, leeftijdgroep, herkomstgroep, type delict en eerdere 
politiecontacten

 Psychische of 
gedragsproblemen

Functioneren in 
context

Totaal somscore

Sekse

Jongen (N=472) 0,43 0,38 0,90

Meisje (N=96) 0,39 0,32 0,78

Leeftijd

12-13 (N=73) 0,49 0,40 1,01

14-15 (N=211) 0,42 0,35 0,89

16-18 (N=281) 0,39 0,37 0,82

Herkomsta

Autochtoon (N=348) 0,40 0,29 0,78

Allochtoon (N=222) 0,44 0,49 1,03

Waarvan:

Marokkaans (N=61) 0,52 0,54 1,18

Turks (N=31) 0,26 0,23 0,48

Antilliaans/Arubaans (N=21) 0,29 0,38 0,76

Surinaams (N=39) 0,64 0,66 1,41

Overig westers (N=22) 0,18 0,36 0,64

Overig niet-westers (N=48) 0,48 0,56 1,19

Type delict

Geweld (N=238) 0,40 0,39 0,87

Vermogen (N=176) 0,48 0,38 0,97

Overig (N=156) 0,37 0,31 0,78

Eerdere politie/justitiecontactenb,c,d

First offender (N=257) 0,24 0,19 0,48

Recidivist (N=293) 0,54 0,49 1,14

a Autochtone en allochtone jongeren verschillen in gemiddelde score op functioneren in contexten. F-waarde (1,566) = 9,53); 

p<0,01.

b Significant verschil m.b.t. psychische of gedragsproblemen. F-waarde (1,548) = 19,52; p<0,01.

c Significant verschil op functioneren in context. F-waarde (1,548) = 23,62; p<0,01.

d Significant verschil op totaal somscore. F-waarde (1,548) = 24,50; p<0,01.
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Tabel 14 Percentage jongeren met risico- en beschermende componenten naar 
sekse (N=629)a

Jongen Meisje Jongens vs meisjes

(N=519) (N=110)

(%) odds ratio

Statische risicocomponenten

Speciaal onderwijs 11,2 6,4 1,9

Eerdere politiecontacten 53,9 36,4 2,1 **

Ggz-voorgeschiedenis (afgelopen 6 maanden) 9,6 12,7 0,7

Tehuisverleden 4,2 5,5 0,8

Scheiding ouders 38,2 47,3 0,7

Politiecontact gezinslid 25,0 40,0 0,5 **

Dynamische risicocomponenten

Hoog spanning zoeken 11,2 12,7 0,9

Laag zelfcontrole 10,8 7,3 1,5

Hoog agressieniveau 11,4 10,9 1,9

Hoog frustratie 12,3 17,3 0,7

Impulsief gedrag 34,5 38,2 0,9

Agressief gedrag 15,2 19,1 0,8

Ander antisociaal gedrag 9,1 13,6 0,6

Aandachtsproblemen 32,0 25,5 1,4

Oppositioneel opstandig gedrag 25,4 32,7 0,7

Door de week veel met vrienden buitenshuis 32,6 21,8 1,7 *

Problematisch middelengebruik en/of gokken 11,8 6,4 2,0

Zwakke binding met vader 5,6 4,5 1,2

Zwakke binding met moeder 10,0 9,4 0,9

(Problematisch) middelengebruik gezinslid 2,1 2,7 0,8

Politiecontact vrienden 42,4 40,9 1,1

Slechte schoolresultaten 5,0 5,5 0,9

Spijbelen 16,0 20,0 0,8

Schorsing op school 13,1 10,0 1,4

Statische beschermende componenten

Hoog opleidingsniveau 28,9 18,2 1,8 *

Dynamische beschermende componenten

Laag spanning zoeken 12,3 11,8 1,0

Hoog zelfcontrole 11,0 10,0 1,1

Lid van sportvereniging 30,8 18,2 2,0 **

Sterke binding met vader 4,5 7,5 1,7

Sterke binding met moeder 8,2 9,8 1,2

Toezicht ouders op vrijetijdsbesteding 63,6 65,7 1,1

Toezicht ouders op vrienden 69,1 68,4 1,0

Goede schoolresultaten 48,6 55,5 0,8

Goede relatie met leerkracht 58,0 60,9 0,9

* p<0,05. 

** p<0,01.

a Van 3 jongeren is de sekse onbekend.
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Tabel 15 Percentage jongeren met risico- en beschermende componenten naar leeftijds-
groep (N=621)a

12-13 jr 14-15 jr 16-18 jr 14-15
vs 12-13

16-18
vs 12-13

16-18
vs 14-15

 (N=78) (N=243) (N=300)

(%) odds ratio

Statische risicocomponenten

Sekse ( jongen) 79,5 79,8 84,7 1,0 1,4 1,4

Speciaal onderwijs** 20,5 15,2 4,3 0,7 0,2 ** 0,3 **

Eerdere politiecontacten** 34,6 46,9 59,0 1,7 2,7 ** 1,6 **

Ggz-voorgeschiedenis (<6 maanden) 6,4 11,5 9,7 1,9 1,6 0,8

Tehuisverleden 3,8 4,5 4,7 1,2 1,2 1,0

Scheiding ouders 41,0 43,6 36,7 1,1 0,8 0,7

Politiecontact gezinslid 30,8 28,4 27,0 0,9 0,8 0,9

Dynamische risicocomponenten

Hoog spanning zoeken 12,8 11,5 11,7 0,9 0,9 1,0

Laag zelfcontrole 9,0 11,9 9,0 1,4 1,0 0,7

Hoog agressieniveau** 20,5 12,3 8,3 0,5 0,4 ** 0,6

Hoog frustratie 16,7 14,8 11,3 0,9 0,6 0,7

Impulsief gedrag 32,1 39,1 31,7 1,4 1,0 0,7

Agressief gedrag* 19,2 19,8 12,0 1,0 0,6 0,6 *

Ander antisociaal gedrag 9,0 10,3 9,7 1,2 1,1 0,9

Aandachtsproblemen 30,8 32,9 29,0 1,1 0,9 0,8

Oppositioneel opstandig gedrag 32,1 27,6 24,7 0,8 0,7 0,9

Door de week veel met vrienden buitenshuis** 15,4 27,6 37,0 2,1 * 3,2 ** 1,5 *

Problematisch middelengebruik en/of gokken** 2,6 7,4 15,7 3,0 7,1 ** 2,3 **

Zwakke binding met vader 3,8 5,3 5,7 1,4 1,5 1,1

Zwakke binding met moeder 11,5 7,0 11,0 0,6 0,9 1,6

(Problematisch) middelengebruik gezinslid 2,6 2,1 2,3 0,8 0,9 1,1

Politiecontact vrienden 48,7 44,4 39,0 0,8 0,7 0,8

Slechte schoolresultaten 3,8 6,6 3,3 1,8 0,9 0,5

Spijbelen** 7,7 14,0 21,3 2,0 3,3 1,7 *

Schorsing op school 10,3 16,5 10,3 1,7 1,0 0,6 *

Statische beschermende componenten

Hoog opleidingsniveau** 9,0 9,9 45,3 1,1 8,4 ** 7,6 **

Dynamische beschermende componenten

Laag spanning zoeken 12,8 10,7 13,7 0,8 1,1 1,3

Hoog zelfcontrole 6,4 8,6 13,7 1,4 2,3 1,7

Lid van sportvereniging 26,9 32,1 26,3 1,3 1,0 0,8

Sterke binding met vader 5,1 8,2 6,3 1,7 1,3 0,8

Sterke binding met moeder 2,6 11,1 10,3 4,8 * 4,4 * 0,9

Toezicht ouders op vrijetijdsbesteding 71,8 65,0 64,7 0,7 0,7 1,0

Toezicht ouders op vrienden 70,5 72,0 65,3 1,1 0,8 0,7

Goede schoolresultaten 56,4 52,3 46,3 0,8 0,7 0,8

Goede relatie met leerkracht 62,8 63,0 54,7 1,0 0,7 0,7

* p<0,05. 

** p<0,01.

a Van 11 jongeren is de leeftijd onbekend.
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Tabel 16 Percentage jongeren met risico- en beschermende 
componenten naar herkomst (2-deling) (N=631)a

Allochtoon Autochtoon Allochtoon vs 
autochtoon

 (N=235) (N=396)

(%) odds ratio

Statische risicocomponenten

Sekse ( jongen) 79,1 83,3 0,7

Speciaal onderwijs 10,2 10,6 1,0

Eerdere politiecontacten 49,4 51,8 0,9

Ggz-voorgeschiedenis (afgelopen 6 maanden) 6,4 12,4 0,5 *

Tehuisverleden 5,1 4,0 1,3

Scheiding ouders 39,1 39,9 1,0

Politiecontact gezinslid 32,3 24,7 1,5 *

Dynamische risicocomponenten

Hoog spanning zoeken 10,6 12,1 0,9

Laag zelfcontrole 8,1 11,4 0,7

Hoog agressieniveau 11,1 11,4 1,0

Hoog frustratie 10,6 14,6 0,7

Impulsief gedrag 27,7 39,1 0,6 **

Agressief gedrag 14,0 16,7 0,8

Ander antisociaal gedrag 8,9 10,4 0,8

Aandachtsproblemen 21,3 36,4 0,5 **

Oppositioneel opstandig gedrag 25,1 27,5 0,9

Door de week veel met vrienden buitenshuis 26,8 32,8 0,7

Problematisch middelengebruik en/of gokken 3,4 15,2 0,2 **

Zwakke binding met vader 4,3 6,1 0,7

Zwakke binding met moeder 10,2 9,1 1,1

(Problematisch) middelengebruik gezinslid 1,3 2,8 0,5

Politiecontact vrienden 41,7 42,4 1,0

Slechte schoolresultaten 5,1 5,1 1,0

Spijbelen 20,4 14,6 1,5

Schorsing op school 14,9 11,1 1,4

Statische beschermende componenten

Hoog opleidingsniveau 28,1 26,3 1,1

Dynamische beschermende componenten

Laag spanning zoeken 13,6 11,4 1,2

Hoog zelfcontrole 14,5 8,6 1,8 *

Lid van sportvereniging 28,5 28,8 1,0

Sterke binding met vader 8,9 5,8 1,6

Sterke binding met moeder 11,1 8,6 1,3

Toezicht ouders op vrijetijdsbesteding 58,3 69,7 0,6 **

Toezicht ouders op vrienden 60,4 73,2 0,6 **

Goede schoolresultaten 56,2 46,2 1,5 *

Goede relatie met leerkracht 63,4 56,1 1,4

* p<0,05. 

** p<0,01.

a Van 1 jongere is de herkomst onbekend.
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Tabel 17 Percentage jongeren met risico- en beschermende componenten naar 
type delict (N=632)

Geweld Vermogen Overig Geweld 
vs rest

Vermogen
vs rest

Overig
vs rest

 (N=265) (N=197) (N=170)

(%) odds ratio

Statische risicocomponenten

Sekse ( jongen)** 76,6 81,2 91,8 0,5 ** 0,9 3,0 **

Speciaal onderwijs 11,7 8,6 10,6 1,3 0,7 1,0

Eerdere politiecontacten** 41,9 56,3 58,8 0,5 ** 1,4 1,5 *

Ggz-voorgeschiedenis (< 6 mnd) 9,8 11,2 9,4 0,9 1,2 0,9

Tehuisverleden 3,4 4,1 6,5 0,6 0,9 1,8

Scheiding ouders 41,1 42,1 34,7 1,1 1,2 0,7

Politiecontact gezinslid 31,7 23,9 25,3 1,4 * 0,8 0,9

Dynamische risicocomponenten

Hoog spanning zoeken 10,6 14,7 9,4 0,8 1,5 0,7

Laag zelfcontrole 10,6 8,6 11,2 1,1 0,8 1,2

Hoog agressieniveau 13,6 9,6 10,0 1,4 0,8 0,8

Hoog frustratie 12,8 13,7 12,9 1,0 1,1 1,0

Impulsief gedrag 34,3 39,1 31,2 1,0 1,3 0,8

Agressief gedrag** 22,3 11,7 10,6 2,3 ** 0,6 0,5 *

Ander antisociaal gedrag** 6,0 15,7 8,8 0,4 ** 2,4 ** 0,9

Aandachtsproblemen 32,5 27,4 32,4 1,1 0,8 1,1

Oppositioneel opstandig gedrag 26,8 29,9 22,4 1,0 1,3 0,7

Door de week veel met vrienden buitenshuis 26,0 34,0 34,1 0,7 * 1,2 1,2

Problematisch middelengebruik en/of gokken 8,3 10,2 15,3 0,6 0,9 1,8 *

Zwakke binding met vader 4,2 6,1 6,5 0,6 1,2 1,3

Zwakke binding met moeder 10,6 9,6 7,6 1,2 1,0 0,7

(Problematisch) middelengebruik gezinslid 1,1 2,5 3,5 0,4 1,2 2,1

Politiecontact vrienden 38,9 44,7 44,1 0,8 1,2 1,1

Slechte schoolresultaten 5,3 5,1 4,7 1,1 1,0 0,9

Spijbelen 15,5 19,3 15,9 0,9 1,3 0,9

Schorsing op school 12,8 15,2 8,8 1,1 1,4 0,6

Statische beschermende componenten

Hoog opleidingsniveau 23,0 31,0 28,2 0,7 1,3 1,1

Dynamische beschermende componenten

Laag spanning zoeken 11,3 14,2 11,2 0,9 1,3 0,9

Hoog zelfcontrole 10,6 11,2 10,6 1,0 1,1 1,0

Lid van sportvereniging 30,2 26,9 28,2 1,1 0,9 1,0

Sterke binding met vader 8,7 5,6 5,9 1,6 0,7 0,8

Sterke binding met moeder 10,2 9,6 8,2 1,1 1,0 0,8

Toezicht ouders op vrijetijdsbesteding* 70,2 58,9 65,9 1,4 * 0,7 * 1,0

Toezicht ouders op vrienden** 71,7 59,9 73,5 1,3 0,6 ** 1,4

Goede schoolresultaten 50,9 48,2 50,0 1,1 0,9 1,0

Goede relatie met leerkracht 56,6 60,4 60,0 0,9 1,1 1,1

* p<0,05. 

** p<0,01.
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Tabel 18 Percentage jongeren met risico- en beschermende 
componenten naar eerdere politiecontacten (N=609)a

Recidivist First offender Recidivist vs 
first offender

 (N=322) (N=287)

(%) odds ratio

Statische risicocomponenten

Sekse ( jongen) 87,0 77,7 1,9 **

Speciaal onderwijs 11,2 9,1 1,3

Ggz-voorgeschiedenis (afgelopen 6 maanden) 12,1 7,3 1,7 *

Tehuisverleden 4,7 2,4 2,0

Scheiding ouders 42,2 35,9 1,3

Politiecontact gezinslid 29,5 24,7 1,3

Dynamische risicocomponenten

Hoog spanning zoeken 12,4 10,5 1,2

Laag zelfcontrole 11,8 8,0 1,5

Hoog agressieniveau 11,5 11,1 1,0

Hoog frustratie 14,6 11,5 1,3

Impulsief gedrag 42,2 27,2 2,0 **

Agressief gedrag 18,0 11,7 1,6 *

Ander antisociaal gedrag 12,7 5,2 2,6

Aandachtsproblemen 33,5 27,5 1,3

Oppositioneel opstandig gedrag 34,5 19,2 2,2 **

Door de week veel met vrienden buitenshuis 36,6 23,7 1,9 **

Problematisch middelengebruik en/of gokken 14,6 7,3 2,2 **

Zwakke binding met vader 5,9 4,5 1,3

Zwakke binding met moeder 10,6 7,7 1,4

(Problematisch) middelengebruik gezinslid 2,8 1,4 2,0

Politiecontact vrienden 43,2 42,5 1,0

Slechte schoolresultaten 6,5 3,8 1,8

Spijbelen 20,5 12,2 1,9 **

Schorsing op school 15,8 9,1 1,9 *

Statische beschermende componenten

Hoog opleidingsniveau 28,3 25,4 1,2

Dynamische beschermende componenten

Laag spanning zoeken 11,5 12,9 0,9

Hoog zelfcontrole 10,6 10,5 1,0

Lid van sportvereniging 23,3 34,8 0,6 **

Sterke binding met vader 6,8 7,3 0,9

Sterke binding met moeder 9,3 9,8 1,0

Toezicht ouders op vrijetijdsbesteding 57,8 78,4 0,4 **

Toezicht ouders op vrienden 63,7 78,4 0,5 **

Goede schoolresultaten 43,2 59,2 0,5 **

Goede relatie met leerkracht 55,0 64,1 0,7 *

* p<0,05. 

** p<0,01.

a Van 23 jongeren is onbekend of ze al eerder met de politie in aanraking zijn geweest.
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Tabel 19 Percentage jongeren met risico- en beschermende componenten naar eerdere 
politiecontacten voor jongens en meisjes afzonderlijk (N=606)a

Meisje Jongen

Recidivist First offender Recidivist First offender

 (N=40) (N=63) (N=280) (N=223)

(%)

Statische risicocomponenten

Speciaal onderwijs 7,5 6,3 11,8 9,4

Ggz-voorgeschiedenis (afgelopen 6 maanden) 15,0 7,9 11,8 7,2

Tehuisverleden 2,5 3,2 5,0 2,2

Scheiding ouders 52,8 50,0 44,7 35,1 *

Politiecontact gezinslid 45,0 38,1 27,5 21,1

Dynamische risicocomponenten

Hoog spanning zoeken 17,5 9,5 11,4 10,8

Laag zelfcontrole 12,5 1,6 * 11,8 9,9

Hoog agressieniveau 10,0 11,1 11,8 10,8

Hoog frustratie 25,0 12,7 13,2 11,2

Impulsief gedrag 45,0 36,5 42,1 24,7 **

Agressief gedrag 20,0 17,5 17,9 10,3 *

Ander antisociaal gedrag 20,0 7,9 11,8 4,5 **

Aandachtsproblemen 30,0 20,6 34,3 29,1

Oppositioneel opstandig gedrag 45,0 27,0 33,2 17,0 **

Door de week veel met vrienden buitenshuis 30,0 17,5 37,5 25,6 **

Problematisch middelengebruik en/of gokken 12,5 3,2 15,0 8,5 *

Zwakke binding met vader 5,0 4,8 6,1 4,5

Zwakke binding met moeder 10,0 7,9 10,7 7,6

(Problematisch) middelengebruik gezinslid 7,5 0,0 * 2,1 1,8

Politiecontact vrienden 50,0 38,1 42,1 43,9

Slechte schoolresultaten 10,0 3,2 6,1 4,0

Spijbelen 25,0 19,0 19,6 10,3 **

Schorsing op school 12,5 7,9 16,4 9,4 *

Statische beschermende componenten

Hoog opleidingsniveau 17,5 19,0 30,0 27,4

Dynamische beschermende componenten

Laag spanning zoeken 16,7 15,2 15,9 19,6

Hoog zelfcontrole 12,5 9,5 10,4 10,8

Lid van sportvereniging 17,5 19,0 24,3 39,0 **

Sterke binding met vader 2,5 6,3 7,5 7,6

Sterke binding met moeder 7,5 9,5 9,6 9,9

Toezicht ouders op vrijetijdsbesteding 50,0 79,4 ** 58,6 78,0 **

Toezicht ouders op vrienden 62,5 81,0 * 63,9 77,6 **

Goede schoolresultaten 57,5 60,3 40,7 59,2 **

Goede relatie met leerkracht 60,0 66,7 53,9 63,2 *

* p<0,05. 

** p<0,01.

a Van 26 jongeren is gecombineerde informatie over sekse en eerdere politiecontacten onbekend.
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Tabel 20 Percentage jongeren met risico- en beschermende componenten naar eerdere 
politiecontacten voor de afzonderlijke leeftijdsgroepen (N=598)a

12 -13 jaar 14-15 jaar 16-18 jaar

Recidivist First offender Recidivist First offender Recidivist First offender

 (N=27) (N=51) (N=114) (N=119) (N=177) (N=110)

(%)

Statische risicocomponenten

Sekse ( jongen) 77,8 80,4 85,1 75,6 89,8 78,2 **

Speciaal onderwijs 25,9 17,6 18,4 10,1 4,5 4,5

Ggz-voorgeschiedenis (afgelopen 6 mnd) 11,1 3,9 12,3 9,2 11,9 6,4

Tehuisverleden 7,4 2,0 3,5 2,5 5,1 2,7

Scheiding ouders 53,8 40,0 48,1 44,9 42,9 32,4

Politiecontact gezinslid 51,9 19,6 ** 25,4 30,3 29,4 22,7

Dynamische risicocomponenten

Hoog spanning zoeken 14,8 11,8 10,5 11,8 13,6 9,1

Laag zelfcontrole 11,1 7,8 14,9 9,2 9,6 7,3

Hoog agressieniveau 18,5 21,6 14,0 9,2 8,5 9,1

Hoog frustratie 18,5 17,5 15,8 12,6 13,6 9,1

Impulsief gedrag 55,6 19,6 ** 48,2 30,3 ** 35,6 26,4

Agressief gedrag 33,3 11,8 * 21,1 15,1 13,6 9,1

Ander antisociaal gedrag 18,5 3,9 * 12,3 5,0 * 11,9 6,4

Aandachtsproblemen 44,4 23,5 32,5 31,9 31,6 25,5

Oppositioneel opstandig gedrag 55,6 19,6 ** 35,1 21,8 * 30,5 17,3 *

Door de week veel met vrienden buitenshuis 25,9 9,8 31,6 22,7 41,2 30,9

Problematisch middelengebruik en/of gokken 7,4 0,0 * 10,5 5,0 18,1 13,6

Zwakke binding met vader 3,7 3,9 7,0 3,4 5,1 6,4

Zwakke binding met moeder 14,8 9,8 7,0 5,9 11,9 9,1

(Problematisch) middelengebruik gezinslid 3,7 2,0 3,5 0,8 2,3 1,8

Politiecontact vrienden 44,4 51,0 49,1 41,2 39,5 40,9

Slechte schoolresultaten 7,4 2,0 8,8 5,0 3,4 3,6

Spijbelen 11,1 5,9 16,7 11,8 23,7 16,4

Schorsing op school 18,5 5,9 20,2 12,6 13,0 7,3

Statische beschermende componenten

Hoog opleidingsniveau 0,0 13,7 * 8,8 11,8 44,6 46,4

Dynamische beschermende componenten

Laag spanning zoeken 16,7 21,2 16,5 14,0 15,8 23,1

Hoog zelfcontrole 7,4 5,9 7,0 10,1 13,6 12,7

Lid van sportvereniging 22,2 29,4 25,4 38,7 * 22,0 33,6 *

Sterke binding met vader 3,7 5,9 8,8 7,6 6,2 7,3

Sterke binding met moeder 0,0 3,9 11,4 10,9 9,6 11,8

Toezicht ouders op vrijetijdsbesteding 59,3 78,4 * 57,0 76,5 ** 58,8 80,9 **

Toezicht ouders op vrienden 51,9 80,4 ** 69,3 78,2 62,1 78,2 **

Goede schoolresultaten 48,1 60,8 43,9 62,2 ** 42,9 54,5

Goede relatie met leerkracht 48,1 70,6 60,5 67,2 53,1 58,2

* p<0,05. 

** p<0,01.

a Van 34 jongeren is gecombineerde informatie over leeftijd en eerdere politiecontacten onbekend.
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Tabel 21 Percentage jongeren met risico- en beschermende componenten naar 
eerdere politiecontacten voor autochtonen en allochtonen afzonderlijk 
(N=608)

Autochtoon Allochtoon

Recidivist First offender Recidivist First offender

 (N=205) (N=181) (N=116) (N=106)

(%)

Statische risicocomponenten

Sekse ( jongen) 87,8 79,6 * 85,3 74,5 *

Speciaal onderwijs 10,2 9,9 12,9 7,5

Ggz-voorgeschiedenis (afgelopen 6 maanden) 15,1 8,8 6,9 4,7

Tehuisverleden 4,9 2,2 4,3 2,8

Scheiding ouders 44,7 40,5 46,3 35,4

Politiecontact gezinslid 26,3 23,2 35,3 27,4

Dynamische risicocomponenten

Hoog spanning zoeken 13,2 11,0 11,2 9,4

Laag zelfcontrole 13,2 9,9 9,5 4,7

Hoog agressieniveau 8,8 13,8 15,5 6,6 *

Hoog frustratie 16,1 12,7 12,1 9,4

Impulsief gedrag 46,3 30,9 ** 34,5 20,8 *

Agressief gedrag 18,5 13,3 16,4 9,4

Ander antisociaal gedrag 14,1 4,4 ** 10,3 6,6

Aandachtsproblemen 38,0 34,3 25,0 16,0

Oppositioneel opstandig gedrag 36,1 18,8 ** 31,9 19,8 *

Door de week veel met vrienden buitenshuis 36,6 28,2 36,2 16,0 **

Problematisch middelengebruik en/of gokken 20,0 10,5 * 5,2 1,9

Zwakke binding met vader 6,8 5,0 4,3 3,8

Zwakke binding met moeder 10,2 7,7 11,2 7,5

(Problematisch) middelengebruik gezinslid 3,4 2,2 1,7 0,0b

Politiecontact vrienden 43,4 42,5 43,1 42,5

Slechte schoolresultaten 6,3 3,9 6,9 3,8

Spijbelen 19,0 10,5 * 23,3 15,1

Schorsing op school 13,7 8,8 19,8 9,4 *

Statische beschermende componenten

Hoog opleidingsniveau 27,3 25,4 30,2 25,5

Dynamische beschermende componenten

Laag spanning zoeken 12,1 19,0 23,2 17,5

Hoog zelfcontrole 7,3 8,8 16,4 13,2

Lid van sportvereniging 24,4 34,3 * 21,6 35,8 *

Sterke binding met vader 5,9 6,1 8,6 9,4

Sterke binding met moeder 9,3 8,3 9,5 12,3

Toezicht ouders op vrijetijdsbesteding 62,9 79,6 ** 48,3 76,4 **

Toezicht ouders op vrienden 70,2 79,6 * 51,7 76,4 **

Goede schoolresultaten 39,5 54,7 ** 50,0 67,0 *

Goede relatie met leerkracht 51,7 61,9 * 61,2 67,9

* p<0,05. 

** p<0,01.

a Van 24 jongeren is gecombineerde informatie over herkomst en eerdere politiecontacten onbekend.

b �dds ratio is niet te berekenen
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Tabel 22 Percentage jongeren met geen, 1 of 2 en meer risico- of 
beschermende componenten per domein (N=632)

Aantal risico- of beschermende componenten

 Geen 1 2 of meer 

(%)

Individu  

Statische risicocomponenten 78,2 18,8 3,0

Risico’s temperament 67,9 21,0 11,1

Gedragsproblemen 47,9 15,7 36,4

Riskante leefstijl 63,8 31,0 5,2

Beschermende componenten 56,2 36,7 7,1

 

Gezin  

Statische risicocomponenten 45,6 41,6 12,8

Risico opvoedingssituatie 86,6 10,1 3,3

Beschermende componenten 21,2 20,4 58,4

 

Sociale omgeving

Risicocomponenten 42,4 42,6 15,0

Beschermende componenten 31,8 27,8 40,3

Tabel 23 Gemiddelde score op de beschermingsindex naar aantal 
risicocomponenten (N=632)

Aantal risicocomponenten (M) (SD)

0 (13,9%) 4,1 1,7

1 (19,3%) 3,5 1,7

2-6 (57,4%) 3,0 1,7

7-11 (9,3%) 1,7 1,4

Totaal 3,1 1,8
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Tabel 24 Samenhang tussen cumulatiescores voor jongens (N=519)

 Somscores van dynamische risicocomponenten

Individu Gezin Overig

 1 2 3 4 5

Dynamische risicocomponenten

1 Temperament –

2 Gedragsproblemen 0,26 *** –

3 Riskante leefstijl 0,12 0,20 *** –

4 Risicovolle gezinssituatie 0,10 0,11 0,09 –

5 Risicovolle bredere sociale context 0,12 0,17 *** 0,15 0,03 –

Beschermende componenten

6 Individu -0,06 -0,21 *** -0,06 -0,01 -0,06

7 Gezin -0,06 -0,26 *** -0,21 *** -0,10 -0,16 ***

8 Bredere sociale context -0,08 -0,26 *** -0,22 *** -0,02 -0,17 ***

Statische risicocomponenten

9 Individu 0,19 *** 0,32 *** 0,02 0,00 0,01

10 Gezin 0,06 0,09 0,05 -0,06 0,14

*** p<0,001.

Tabel 25 Samenhang tussen cumulatiescores voor meisjes (N=110)

Somscores van dynamische risicocomponenten

Individu Gezin Overig

 1 2 3 4 5

Dynamische risicocomponenten

1 Temperament –

2 Gedragsproblemen 0,12 –

3 Riskante leefstijl 0,09 0,17 –

4 Risicovolle gezinssituatie 0,17 0,21 * -0,02 –

5 Risicovolle bredere sociale context 0,17 0,22 * 0,07 0,08 –

Beschermende componenten

6 Individu -0,10 -0,10 -0,05 0,02 -0,05

7 Gezin -0,14 -0,18 -0,19 * -0,14 -0,10

8 Bredere sociale context -0,23 * -0,35 *** -0,09 0,02 -0,17

Statische risicocomponenten

9 Individu 0,18 0,13 0,05 0,01 -0,14

10 Gezin 0,01 -0,01 0,07 -0,04 -0,09

* p<0,05.

** p<0,01.

*** p<0,001.
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Tabel 26 Samenhang tussen cumulatiescores voor 12-13-jarigen (N=78)

 Somscores van dynamische risicocomponenten

Individu Gezin Overig

 1 2 3 4 5

Dynamische risicocomponenten

1 Temperament –

2 Gedragsproblemen 0,16 –

3 Riskante leefstijl -0,01 0,23 * –

4 Risicovolle gezinssituatie 0,16 0,19 0,10 –

5 Risicovolle bredere sociale context 0,09 0,07 0,01 0,08 –

Beschermende componenten

6 Individu -0,21 -0,03 -0,02 -0,07 -0,04

7 Gezin -0,04 -0,21 -0,22 * -0,07 -0,07

8 Bredere sociale context -0,14 -0,26 * -0,29 * -0,02 -0,09

Statische risicocomponenten

9 Individu 0,37 ** 0,26 * 0,10 0,04 -0,13

10 Gezin 0,08 0,08 0,21 0,00 0,32 **

* p<0,05.

** p<0,01.

*** p<0,001.

Tabel 27 Samenhang tussen cumulatiescores voor 14-15-jarigen (N=243)

 Somscores van dynamische risicocomponenten

Individu Gezin Overig

 1 2 3 4 5

Dynamische risicocomponenten

1 Temperament –

2 Gedragsproblemen 0,26 *** –

3 Riskante leefstijl 0,13 0,32 *** –

4 Risicovolle gezinssituatie 0,13 0,03 0,09 –

5 Risicovolle bredere sociale context 0,15 0,22 *** 0,23 *** -0,01 –

Beschermende componenten

6 Individu -0,02 -0,13 -0,10 -0,02 -0,08

7 Gezin -0,13 -0,29 *** -0,31 *** -0,16 -0,18 **

8 Bredere sociale context -0,10 -0,30 *** -0,24 *** 0,02 -0,28 ***

Statische risicocomponenten

9 Individu 0,28 *** 0,42 *** 0,12 0,02 0,02

10 Gezin 0,09 0,14 0,13 -0,02 0,05

** p<0,01.

*** p<0,001.
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Tabel 28 Samenhang tussen cumulatiescores voor 16-18-jarigen 
(N=300)

 Somscores van dynamische risicocomponenten

Individu Gezin Overig

 1 2 3 4 5

Dynamische risicocomponenten

1 Temperament –

2 Gedragsproblemen 0,23 *** –

3 Riskante leefstijl 0,18 ** 0,14 –

4 Risicovolle gezinssituatie 0,08 0,17 ** 0,07 –

5 Risicovolle bredere sociale context 0,12 0,15 0,10 0,04 –

Beschermende componenten

6 Individu -0,06 -0,28 *** -0,04 0,02 -0,04

7 Gezin -0,06 -0,23 *** -0,14 -0,08 -0,13

8 Bredere sociale context -0,11 -0,27 *** -0,15 -0,01 -0,10

Statische risicocomponenten

9 Individu -0,02 0,14 -0,01 -0,04 -0,05

10 Gezin -0,02 0,00 -0,04 0,08 0,09

** p<0,01.

*** p<0,001.

Tabel 29 Samenhang tussen cumulatiescores voor autochtonen 
(N=396)

 Somscores van dynamische risicocomponenten

Individu Gezin Overig

 1 2 3 4 5

Dynamische risicocomponenten

1 Temperament –

2 Gedragsproblemen 0,24 *** –

3 Riskante leefstijl 0,12 0,17 –

4 Risicovolle gezinssituatie 0,06 0,07 0,03 –

5 Risicovolle bredere sociale context 0,10 0,18 *** 0,13 0,05 –

Beschermende componenten

6 Individu -0,01 -0,20 *** -0,04 -0,03 0,00

7 Gezin -0,10 -0,30 *** -0,22 *** -0,11 -0,16

8 Bredere sociale context -0,05 -0,26 *** -0,21 *** 0,02 -0,17

Statische risicocomponenten

9 Individu 0,15 0,29 *** -0,03 -0,06 -0,03

10 Gezin -0,05 0,08 0,04 -0,13 0,06

*** p<0,001.
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Tabel 30 Samenhang tussen cumulatiescores voor allochtonen 
(N=235)

 Somscores van dynamische risicocomponenten

Individu Gezin Overig

 1 2 3 4 5

Dynamische risicocomponenten

1 Temperament –

2 Gedragsproblemen 0,21 *** –

3 Riskante leefstijl 0,07 0,17 ** –

4 Risicovolle gezinssituatie 0,19 ** 0,23 *** 0,16 –

5 Risicovolle bredere sociale context 0,19 ** 0,20 ** 0,20 ** 0,02 –

Beschermende componenten

6 Individu -0,13 -0,16 -0,04 0,04 -0,15

7 Gezin -0,06 -0,20 ** -0,25 *** -0,11 -0,13

8 Bredere sociale context -0,19 ** -0,27 *** -0,15 -0,07 -0,19 **

Statische risicocomponenten

9 Individu 0,23 *** 0,28 *** 0,12 0,11 0,00

10 Gezin 0,23 *** 0,07 0,04 0,09 0,15

** p<0,01.

*** p<0,001.
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Tabel 31 Prevalentie van de mate van zorg per leefgebied naar sekse 
voor spijbelaars bij de Raad (N=69)

Leefgebied Jongens Meisjes

Mate van zorg (N=35) (N=34)

abs. (%) abs. (%)

Psychische of gedragsproblemen

Ontwikkeling

Geen/enige 24 (68,6) 19 (55,9)

(Zeer) veel 11  (31,4) 14 (41,2)

Onbekend 0  (0,0) 1 (2,9)

Gedrag

Geen/enige 18  (51,4) 24 (70,6)

(Zeer) veel 16  (45,7) 9 (26,5)

Onbekend 1  (2,9) 1 (2,9)

Gevoel

Geen/enige 20  (57,1) 21 (61,8)

(Zeer) veel 12  (34,3) 13 (38,2)

Onbekend 3  (8,6) 0 (0,0)

Verslaving

Geen/enige 30  (85,7) 32 (94,1)

(Zeer) veel 3  (8,6) 2 (5,9)

Onbekend 2  (5,7) 0 (0,0)

Functioneren

In gezin

Geen/enige 20  (57,1) 27 (79,4)

(Zeer) veel 14  (40,0) 7 (20,6)

Onbekend 1  (2,9) 0 (0,0)

Op school**

Geen/enige 6  (17,1) 19 (55,9)

(Zeer) veel 29  (82,9) 13 (38,2)

Onbekend 0  (0,0) 2 (5,9)

In vrije tijd

Geen/enige 23  (65,7) 25 (73,5)

(Zeer) veel 11  (31,4) 8 (23,5)

Onbekend 1  (2,9) 1 (2,9)

Omgevingskenmerken gezin

Geen/enige 22  (62,9) 21 (61,8)

(Zeer) veel 12  (34,3) 13 (38,2)

Onbekend 1  (2,9) 0 (0,0)

* p<0,05. 

** p<0,01.
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Tabel 32 Prevalentie van de mate van zorg per leefgebied naar leef-
tijdsgroep voor spijbelaars bij de Raad (N=66)a

Leefgebied 12-15 jr 16-18 jr

Mate van zorg (N=38) (N=28)

abs. (%) abs. (%)

Psychische of gedragsproblemen

Ontwikkeling

Geen/enige 25 (65,8) 16 (57,1)

(Zeer) veel 12 (31,6) 12 (42,9)

Onbekend 1 (2,6) 0 (0,0)

Gedrag

Geen/enige 24 (63,2) 17 (60,7)

(Zeer) veel 12 (31,6) 11 (39,3)

Onbekend 2 (5,3) 0 (0,0)

Gevoel

Geen/enige 25 (65,8) 16 (57,1)

(Zeer) veel 11 (28,9) 11 (39,3)

Onbekend 2 (5,3) 1 (3,6)

Verslaving

Geen/enige 35 (92,1) 25 (89,3)

(Zeer) veel 1 (2,6) 3 (10,7)

Onbekend 2 (5,3) 0 (0,0)

Functioneren

In gezin

Geen/enige 27 (71,1) 20 (71,4)

(Zeer) veel 11 (28,9) 7 (25,0)

Onbekend 0 (0,0) 1 (3,6)

Op school

Geen/enige 13 (34,2) 12 (42,9)

(Zeer) veel 24 (63,2) 15 (53,6)

Onbekend 1 (2,6) 1 (3,6)

In vrije tijd

Geen/enige 30 (78,9) 17 (60,7)

(Zeer) veel 6 (15,8) 11 (39,3)

Onbekend 2 (5,3) 0 (0,0)

Omgevingskenmerken gezin

Geen/enige 24 (63,2) 17 (60,7)

(Zeer) veel 13 (34,2) 11 (39,3)

Onbekend 1 (2,6) 0 (0,0)

* p<0,05. 

** p<0,01.

a Van 3 jongeren is de leeftijd onbekend.
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Tabel 33 Prevalentie van de mate van zorg per leefgebied naar 
herkomst (2-deling) voor spijbelaars bij de Raad (N=69)

Leefgebied Autochtoon Allochtoon

Mate van zorg (N=43) (N=26)

abs. (%) abs. (%)

Psychische of gedragsproblemen

Ontwikkeling

Geen/enige 26 (60,5) 17 (65,4)

(Zeer) veel 17 (39,5) 8 (30,8)

Onbekend 0 (0,0) 1 (3,8)

Gedrag

Geen/enige 27 (62,8) 15 (57,7)

(Zeer) veel 16 (37,2) 9 (34,6)

Onbekend 0 (0,0) 2 (7,7)

Gevoel

Geen/enige 25 (58,1) 16 (61,5)

(Zeer) veel 16 (37,2) 9 (34,6)

Onbekend 2 (4,7) 1 (3,8)

Verslaving

Geen/enige 37 (86,0) 25 (96,2)

(Zeer) veel 5 (11,6) 0 (0,0)

Onbekend 1 (2,3) 1 (3,8)

Functioneren

In gezin

Geen/enige 30 (69,8) 17 (65,4)

(Zeer) veel 13 (30,2) 8 (30,8)

Onbekend 0 (0,0) 1 (3,8)

Op school

Geen/enige 17 (39,5) 8 (30,8)

(Zeer) veel 25 (58,1) 17 (65,4)

Onbekend 1 (2,3) 1 (3,8)

In vrije tijd

Geen/enige 30 (69,8) 18 (69,2)

(Zeer) veel 11 (25,6) 8 (30,8)

Onbekend 2 (4,7) 0 (0,0)

Omgevingskenmerken gezin

Geen/enige 28 (65,1) 15 (57,7)

(Zeer) veel 14 (32,6) 11 (42,3)

Onbekend 1 (2,3) 0 (0,0)

* p<0,05. 

** p<0,01.
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Tabel 34 Prevalentie van de mate van zorg per leefgebied naar 
eerdere politiecontacten voor de spijbelaars bij de Raad 
(N=67)a

Leefgebied First offender Recidivist

Mate van zorg (N=44) (N=23)

abs. (%) abs. (%)

Psychische of gedragsproblemen

Ontwikkeling

Geen/enige 27 (61,4) 14 (60,9)

(Zeer) veel 16 (36,4) 9 (39,1)

Onbekend 1 (2,3) 0 (0,0)

Gedrag

Geen/enige 26 (59,1) 14 (60,9)

(Zeer) veel 16 (36,4) 9 (39,1)

Onbekend 2 (4,5) 0 (0,0)

Gevoel

Geen/enige 25 (56,8) 15 (65,2)

(Zeer) veel 18 (40,9) 6 (26,1)

Onbekend 1 (2,3) 2 (8,7)

Verslaving

Geen/enige 40 (90,9) 21 (91,3)

(Zeer) veel 3 (6,8) 1  (4,3)

Onbekend 1 (2,3) 1 (4,3)

Functioneren

In gezin

Geen/enige 29 (65,9) 16 (69,6)

(Zeer) veel 14 (31,8) 7 (30,4)

Onbekend 1 (2,3) 0 (0,0)

Op school

Geen/enige 18 (40,9) 7 (30,4)

(Zeer) veel 24 (54,5) 16 (69,6)

Onbekend 2 (4,5) 0 (0,0)

In vrije tijd

Geen/enige 30 (68,2) 16 (69,6)

(Zeer) veel 13 (29,5) 6 (26,1)

Onbekend 1 (2,3) 1 (4,3)

Omgevingskenmerken gezin

Geen/enige 27 (61,4) 15 (65,2)

(Zeer) veel 17 (38,6) 7 (30,4)

Onbekend 0 (0,0) 1 (4,3)

* p<0,05. 

** p<0,01.

a Van 2 jongeren is onbekend of er sprake is van eerdere politiecontacten.
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Tabel 35 Percentage spijbelaars en niet-spijbelaars naar aantal 
leefgebieden met (zeer) veel zorg (N=639)

Aantal leefgebieden met (zeer) veel zorg Spijbelaars Niet-spijbelaars

(N=69) (N=570)

(%) (%)

0 20,5 69,1

1 15,9 8,8

2 15,9 7,0

3 15,9 5,3

4 5,8 4,4

5 11,6 2,3

6 7,2 1,9

7 7,2 1,2

8 0,0 0,0

Tabel 36 Percentage spijbelaars en niet-spijbelaars naar aantal leef-
gebieden gerelateerd aan psychische of gedragsproblemen 
met (zeer) veel zorg (N=639)

Aantal leefgebieden met (zeer) veel zorg Spijbelaars Niet-spijbelaars

(N=69) (N=570)

(%) (%)

0 39,1 75,6

1 24,6 12,6

2 18,8 6,8

3 15,9 4,2

4 1,4 0,7

Tabel 37 Percentage spijbelaars en niet-spijbelaars naar aantal 
contexten met (zeer) veel zorg (N=639)

Aantal leefgebieden met (zeer) veel zorg Spijbelaars Niet-spijbelaars

(N=69) (N=570)

(%) (%)

0 33,3 77,1

1 31,9 12,7

2 17,4 6,7

3 17,4 3,5
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Tabel 38 Percentage spijbelaars en niet-spijbelaars per leefgebied 
met (zeer) veel zorg (N=639)

(Zeer) veel zorgen over Spijbelaars Niet-spijbelaars Spijbelaars vs  

niet-spijbelaars

(N=69) (N=570)

(%) (%) odds ratio’s

Psychische of gedragsproblemen

Ontwikkeling 36,8 9,3 5,6 **

Gedrag 37,3 16,5 3,0 **

Gevoel 37,9 10,3 5,3 **

Gebruik 7,5 6,3 1,2 *

Functioneren

In gezin 30,9 9,3 4,3 **

Op school 62,7 16,7 8,4 **

In vrije tijd 28,4 12,0 2,9 **

Omgevingskenmerken gezin 36,8 9,5 5,6 **

* p<0,05. 

** p<0,01.
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Tabel 39 Percentage spijbelaars bij de Raad met risico- en beschermende 
componenten naar sekse (N=75)

Meisje Jongen Meisjes vs
jongens

(N=36) (N=39)

abs. (%) abs. (%) odds ratio

Statische risicocomponenten

Speciaal onderwijs 5 (13,9) 3 (7,7) 1,9

Eerdere politiecontacten 12 (33,3) 11 (28,2) 1,3

Ggz-voorgeschiedenis (afgelopen 6 maanden) 14 (38,9) 9 (23,1) 2,1

Tehuisverleden 2 (5,6) 1 (2,6) 2,2

Scheiding ouders 13 (36,1) 19 (48,7) 0,6

Politiecontact gezinslid 8 (22,2) 5 (12,8) 1,9

Dynamische risicocomponenten

Hoog spanning zoeken 3 (8,3) 1 (2,6) 3,5

Laag zelfcontrole 3 (8,3) 8 (20,5) 0,4

Hoog agressieniveau 7 (19,4) 5 (12,8) 1,6

Hoog frustratie 7 (19,4) 7 (17,9) 1,1

Impulsief gedrag 8 (22,2) 11 (28,2) 0,7

Agressief gedrag 7 (19,4) 11 (28,2) 0,6

Ander antisociaal gedrag 2 (5,6) 6 (15,4) 0,3

Aandachtsproblemen 12 (33,3) 14 (35,9) 0,9

Oppositioneel opstandig gedrag 18 (50,0) 23 (59,0) 0,7

Door de week veel met vrienden buitenshuis 5 (13,9) 16 (41,0) 0,2 **

Problematisch middelengebruik en/of gokken 1 (2,8) 6 (15,4) 0,2

Zwakke binding met vader 6 (16,7) 5 (12,8) 1,4

Zwakke binding met moeder 8 (22,2) 5 (12,8) 1,9

(Problematisch) middelengebruik gezinslid 1 (2,6) 1 (2,8) 1,1

Politiecontact vrienden 6 (16,7) 10 (25,6) 0,6

Slechte schoolresultaten 4 (11,1) 10 (25,6) 0,4

Schorsing op school 3 (8,3) 7 (17,9) 0,4

Statische beschermende componenten

Hoog opleidingsniveau 7 (19,4) 6 (15,4) 1,3

Dynamische beschermende componenten

Laag spanning zoeken 3 (8,3) 4 (10,3) 0,8

Hoog zelfcontrole 2 (5,6) 4 (10,3) 0,5

Lid van sportvereniging 4 (11,1) 7 (17,9) 0,6

Sterke binding met vader 2 (5,6) 2 (5,1) 1,1

Sterke binding met moeder 2 (5,6) 2 (5,1) 1,1

Zicht ouders op vrijetijdsbesteding 25 (69,4) 23 (59,0) 1,6

Zicht ouders op vrienden 19 (52,8) 20 (51,3) 1,1

Goede schoolresultaten 14 (38,9) 5 (12,8) 4,3 *

Goede relatie met leerkracht 16 (44,4) 14 (35,9) 1,4

* p<0,05. 

** p<0,01.
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Tabel 40 Percentage spijbelaars bij de Raad met risico- en beschermende 
componenten naar leeftijd (N=71)a

16-18 12-15 16-18 vs 
12-15

 (N=32) (N=39)

abs. (%) abs. (%) odds ratio

Statische risicocomponenten

Sekse ( jongen) 14 (43,8) 21 (59,0) 0,5

Speciaal onderwijs 3 (9,4) 4 (10,3) 0,9

Eerdere politiecontacten 10 (31,2) 12 (30,8) 1,0

Ggz-voorgeschiedenis (afgelopen 6 maanden) 11 (34,4) 10 (25,6) 1,5

Tehuisverleden 1 (3,1) 2 (5,1) 0,6

Scheiding ouders 12 (37,5) 19 (48,7) 0,6

Politiecontact gezinslid 3 (9,4) 10 (25,6) 0,3

Dynamische risicocomponenten

Hoog spanning zoeken 3 (9,4) 1 (2,6) 3,9

Laag zelfcontrole 4 (12,5) 7 (17,9) 0,7

Hoog agressieniveau 5 (15,6) 7 (17,9) 0,8

Hoog frustratie 7 (21,9) 7 (17,9) 1,3

Impulsief gedrag 5 (15,6) 13 (33,3) 0,4

Agressief gedrag 7 (21,9) 10 (25,6) 0,8

Ander antisociaal gedrag 3 (9,4) 5 (12,8) 0,7

Aandachtsproblemen 8 (25,0) 16 (41,0) 0,5

Oppositioneel opstandig gedrag 17 (53,1) 22 (56,4) 0,9

Door de week veel met vrienden buitenshuis 9 (28,1) 11 (28,1) 1,0

Problematisch middelengebruik en/of gokken 3 (9,4) 3 (7,7) 1,2

Zwakke binding met vader 5 (15,6) 5 (12,8) 1,3

Zwakke binding met moeder 8 (25,0) 4 (10,3) 2,9

(Problematisch) middelengebruik gezinslid 0 (0,0) 2 (5,1) 0,0 b

Politiecontact vrienden 9 (28,1) 9 (17,9) 1,8

Slechte schoolresultaten 6 (18,8) 6 (15,4) 1,3

Schorsing op school 1 (3,1) 9 (23,1) 0,1 *

Statische beschermende componenten

Hoog opleidingsniveau 7 (21,9) 5 (12,8) 1,9

Dynamische beschermende componenten

Laag spanning zoeken 1 (3,1) 6 (15,4) 0,2

Hoog zelfcontrole 2 (6,2) 4 (10,3) 0,6

Lid van sportvereniging 3 (9,4) 7 (17,9) 0,5

Sterke binding met vader 0 (0,0) 4 (10,3) 0,0 a

Sterke binding met moeder 1 (3,1) 3 (7,7) 0,4

Zicht ouders op vrijetijdsbesteding 18 (56,2) 27 (69,2) 0,6

Zicht ouders op vrienden 19 (59,4) 19 (48,7) 1,5

Goede schoolresultaten 7 (21,9) 12 (30,8) 0,6

Goede relatie met leerkracht 14 (43,8) 16 (41,0) 1,1

* p<0,05. 

** p<0,01.

a Van 4 jongeren is de leeftijd onbekend.

b �R niet te berekenen.
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Tabel 41 Percentage spijbelaars bij de Raad met risico- en beschermende 
componenten naar herkomst (2-deling) (N=75)

Allochtoon Autochtoon Allochtoon vs 
autochtoon

 (N=29) (N=46)

abs. (%) abs. (%) odds ratio

Statische risicocomponenten

Sekse ( jongen) 17 (58,6) 22 (47,8) 1,5

Speciaal onderwijs 4 (13,8) 4 (8,7) 1,7

Eerdere politiecontacten 7 (24,1) 16 (34,8) 0,6

Ggz-voorgeschiedenis (afgelopen 6 maanden) 8 (27,6) 15 (32,6) 0,8

Tehuisverleden 0 (0,0) 3 (6,5) 0,0 a

Scheiding ouders 15 (51,7) 17 (37,0) 1,8

Politiecontact gezinslid 5 (17,2) 8 (17,4) 1,0

Dynamische risicocomponenten

Hoog spanning zoeken 2 (6,9) 2 (4,3) 1,6

Laag zelfcontrole 4 (13,8) 7 (15,2) 0,9

Hoog agressieniveau 2 (6,9) 10 (21,7) 0,3

Hoog frustratie 5 (17,2) 9 (19,6) 0,9

Impulsief gedrag 4 (13,8) 15 (32,6) 0,3

Agressief gedrag 9 (31,0) 9 (19,6) 1,9

Ander antisociaal gedrag 5 (17,2) 3 (6,5) 3,0

Aandachtsproblemen 7 (24,1) 19 (41,3) 0,5

Oppositioneel opstandig gedrag 12 (41,4) 29 (63,0) 0,4

Door de week veel met vrienden buitenshuis 10 (34,5) 11 (23,9) 1,7

Problematisch middelengebruik en/of gokken 1 (3,4) 6 (13,0) 0,2

Zwakke binding met vader 5 (17,2) 6 (13,0) 1,4

Zwakke binding met moeder 5 (17,2) 8 (17,4) 1,0

(Problematisch) middelengebruik gezinslid 1 (3,4) 1 (2,2) 1,6

Politiecontact vrienden 7 (24,1) 9 (19,6) 1,3

Slechte schoolresultaten 3 (10,3) 11 (23,9) 0,4

Schorsing op school 4 (13,8) 6 (13,0) 1,1

Statische beschermende componenten

Hoog opleidingsniveau 5 (17,2) 8 (17,4) 1,0

Dynamische beschermende componenten

Laag spanning zoeken 2 (6,9) 5 (10,9) 0,3

Hoog zelfcontrole 1 (3,4) 5 (10,9) 0,6

Lid van sportvereniging 7 (24,1) 4 (8,7) 3,3

Sterke binding met vader 1 (3,4) 3 (6,5) 0,5

Sterke binding met moeder 0 (0,0) 4 (8,7) 0,0 a

Zicht ouders op vrijetijdsbesteding 17 (58,6) 31 (67,4) 0,7

Zicht ouders op vrienden 13 (44,8) 26 (56,5) 0,6

Goede schoolresultaten 6 (20,7) 13 (28,3) 0,7

Goede relatie met leerkracht 12 (41,4) 18 (39,1) 1,1

* p<0,05. 

** p<0,01.

a �R is niet te berekenen.



227Bijlage 4

Tabel 42 Percentage spijbelaars bij de Raad met risico- en beschermende 
componenten naar eerdere politiecontacten (N=72)

Recidivist First offender Recidivist vs 
first offender

 (N=23) (N=49)

abs.. (%) abs. (%) odds ratio

Statische risicocomponenten

Sekse ( jongen) 11 (47,8) 25 (51,0) 0,9

Speciaal onderwijs 4 (17,4) 4 (8,2) 2,4

Ggz-voorgeschiedenis (afgelopen 6 maanden) 7 (30,4) 16 (32,7) 0,9

Tehuisverleden 3 (13,0) 0 (0,0) 0,0 b*

Scheiding ouders 10 (43,5) 19 (38,8) 1,2

Politiecontact gezinslid 3 (13,0) 10 (20,4) 0,6

Dynamische risicocomponenten

Hoog spanning zoeken 1 (4,3) 3 (6,1) 0,7

Laag zelfcontrole 3 (13,0) 8 (16,3) 0,8

Hoog agressieniveau 4 (17,4) 8 (16,3) 1,1

Hoog frustratie 3 (13,0) 11 (22,4) 0,5

Impulsief gedrag 6 (26,1) 13 (26,5) 1,0

Agressief gedrag 5 (21,7) 12 (24,5) 0,9

Ander antisociaal gedrag 2 (8,7) 6 (12,2) 0,7

Aandachtsproblemen 10 (43,5) 15 (30,6) 1,7

Oppositioneel opstandig gedrag 12 (52,2) 28 (57,1) 0,8

Door de week veel met vrienden buitenshuis 11 (47,8) 9 (18,4) 4,1 **

Problematisch middelengebruik en/of gokken 2 (8,7) 4 (8,2) 1,1

Zwakke binding met vader 3 (13,0) 8 (16,3) 0,8

Zwakke binding met moeder 4 (17,4) 9 (18,4) 0,9

(Problematisch) middelengebruik gezinslid 1 (4,3) 1 (2,0) 2,2

Politiecontact vrienden 6 (26,1) 8 (16,3) 1,8

Slechte schoolresultaten 5 (21,7) 9 (18,4) 1,2

Schorsing op school 5 (21,7) 5 (10,2) 2,4

Statische beschermende componenten

Hoog opleidingsniveau 2 (8,7) 11 (22,4) 0,3

Dynamische beschermende componenten

Laag spanning zoeken 3 (13,0) 4 (8,2) 1,7

Hoog zelfcontrole 1 (4,3) 5 (10,2) 0,4

Lid van sportvereniging 3 (13,0) 7 (14,3) 0,9

Sterke binding met vader 2 (8,7) 0 (0,0) 0,0 b*

Sterke binding met moeder 1 (4,3) 3 (6,1) 0,7

Zicht ouders op vrijetijdsbesteding 15 (65,2) 32 (65,3) 1,0

Zicht ouders op vrienden 16 (69,6) 23 (46,9) 2,6

Goede schoolresultaten 7 (30,4) 12 (24,5) 1,3

Goede relatie met leerkracht 11 (47,8) 16 (32,7) 1,9

* p<0,05. 

** p<0,01.

a Van 3 jongeren is onbekend of er sprake is van eerdere politiecontacten.

b �R is niet te berekenen.
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Tabel 43 Percentage spijbelaars en niet-spijbelaars bij de Raad met risico- 
en beschermende componenten (N=707)

Spijbel Niet-spijbel Spijbelaars vs 
Niet-spijbelaars

 (N=75) (N=632)

(%) (%) odds ratio

Statische risicocomponenten

Sekse ( jongen) 52,0 82,1 0,2 **

Speciaal onderwijs 10,7 10,4 1,0

Eerdere politiecontacten 30,7 50,9 0,4 **

Ggz-voorgeschiedenis (afgelopen 6 maanden) 30,7 10,1 3,9 **

Tehuisverleden 4,0 4,4 0,9

Scheiding ouders 42,7 39,7 1,1

Politiecontact gezinslid 17,3 27,5 0,6 *

Dynamische risicocomponenten

Hoog spanning zoeken 5,3 11,7 0,4

Laag zelfcontrole 14,7 10,3 1,5

Hoog agressieniveau 16,0 11,6 1,5

Hoog frustratie 18,7 13,3 1,5

Impulsief gedrag 25,3 35,0 0,6

Agressief gedrag 24,0 15,8 1,7

Ander antisociaal gedrag 10,7 9,8 1,1

Aandachtsproblemen 34,7 30,9 1,2

Oppositioneel opstandig gedrag 54,7 26,6 3,3 **

Door de week veel met vrienden buitenshuis 28,0 30,7 0,9

Problematisch middelengebruik en/of gokken 9,3 10,8 0,9

Zwakke binding met vader 14,7 5,7 2,8 **

Zwakke binding met moeder 17,3 9,7 2,0 *

(Problematisch) middelengebruik gezinslid 2,7 2,2 1,2

Politiecontact vrienden 21,3 42,1 0,4 **

Slechte schoolresultaten 18,7 5,1 4,3 **

Schorsing op school 13,3 12,5 1,1

Statische beschermende componenten

Hoog opleidingsniveau 17,3 27,1 0,6

Dynamische beschermende componenten

Laag spanning zoeken 9,3 12,5 0,7

Hoog zelfcontrole 8,0 10,8 0,7

Lid van sportvereniging 14,7 28,6 0,4 *

Sterke binding met vader 5,3 7,3 0,7

Sterke binding met moeder 5,3 9,8 0,5

Toezicht ouders op vrijetijdsbesteding 64,0 65,5 0,9

Toezicht ouders op vrienden 52,0 68,5 0,5 **

Goede schoolresultaten 25,3 49,8 0,3 **

Goede relatie met leerkracht 40,0 58,7 0,5 **

* p<0,05. 

** p<0,01.
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Tabel 44 Percentage jongeren met geen, één of twee en meer risico- en beschermende 
componenten per domein

Aantal risico- of beschermende componenten

Geen 1 2 of meer

 Niet-spijbel Spijbel Niet-spijbel Spijbel Niet-spijbel Spijbel

(%)

Individu  

Statische risicocomponenten 78,2 58,7 18,8 38,7 3,0 2,7

Risico’s temperament 67,9 66,7 21,0 14,7 11,1 18,7

Gedragsproblemen 47,9 33,3 15,7 22,7 36,4 44,0

Riskante leefstijl 63,8 68,0 31,0 26,7 5,2 5,3

Beschermende componenten 56,2 76,0 36,7 16,0 7,1 8,0

 

Gezin  

Statische risicocomponenten 45,6 48,0 41,6 44,0 12,8 8,0

Risico opvoedingssituatie 86,6 74,7 10,1 16,0 3,3 9,3

Beschermende componenten 21,2 25,3 20,4 26,7 58,4 48,0

 

Sociale omgeving

Risicocomponenten 49,2 56,0 42,9 36,0 7,9 8,0

Beschermende componenten 31,8 52,0 27,8 30,7 40,3 17,3



In hoofdstuk 5 worden somscores gemaakt van specifieke risico- en 
beschermende componenten. De rationale hierachter is dat risico’s niet 
geïsoleerd voorkomen en dat als sprake is van één risico, de kans aanwe-
zig is dat ook andere risico’s aanwezig zijn (Rutter, 2000). De somscores 
binnen een domein zijn een optelsom van de specifieke risico- of bescher-
mende componenten. Hier beschrijven we per domein de mate waarin 
de onderliggende componenten samenhangen. Daarvoor zijn correlaties 
tussen de verschillende items berekend en zijn er in sommige gevallen 
factoranalyses gedaan.

Individueel domein
Eerst is nagegaan welke statische risicocomponenten (speciaal onderwijs, 
Ggz-geschiedenis, tehuisverleden) aan elkaar zijn gerelateerd. Er is een 
statistisch significant positief verband tussen Ggz-geschiedenis en tehuis-
verleden (r = 0,16; p<0,01).

Vervolgens zijn de verbanden onderzocht tussen de dynamische risico-
componenten. In de literatuur wordt een duidelijke samenhang geconsta-
teerd tussen gedragsproblemen (zie Verhulst, 2006). Ook bij de jongeren 
die een raadsonderzoek ondergaan is dat het geval. Er is een matig tot 
sterk positieve samenhang (rs = 0,19 – 0,53; p<0,01) tussen de componen-
ten impulsiviteit, agressief gedrag, antisociaal gedrag, aandachtsproble-
men en oppositioneel gedrag. Uit een factoranalyse (pca, varimaxrotatie) 
blijkt een één-factorstructuur. De vijf items vormen een factor met een 
EV = 2,3. De verklaarde variantie is R2 = 45,4%. Deze items worden samen-
genomen tot de schaal gedragsproblemen (range 0-5; M = 1,18; SD = 1,4; 
Cronbach’s α = 0,70) waarbij een lage score betekent dat geen gedrags-
problemen zijn gesignaleerd en een score 5 dat op alle vijf de items een 
gedragsprobleem is gesignaleerd.
Bij bijna de helft van de jongeren (47,9%) is geen sprake van gedragspro-
blemen, bij 15,7% van de jongeren is sprake van één gedragsprobleem, bij 
36,4% van de jongeren is sprake van twee tot vijf problemen.

Van de componenten die betrekking hebben op temperament blijken 
weinig zelfcontrole, een hoge mate van frustratie en een hoge mate van 
agressie positief en sterk aan elkaar gerelateerd (rs = 0,46-0,53; p<0,01). 
Een hoge mate van sensatiezoeken is zeer zwak, maar marginaal, gerela-
teerd aan een hoge mate van frustratie (r = 0,08; p<0,10) en aan een hoge 
mate van agressie (r = 0,09; p<0,10), maar is niet gerelateerd aan een lage 
mate van zelfcontrole (r = 0,05; p = 0,3). Vervolgens is een schaal ‘moeilijk 
temperament’ gemaakt. Dit is een somscore van de risicoscores ‘hoog 

Bijlage 5  Samenhang tussen 
risico- en beschermende 
componenten
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sensatiezoeken’, ‘weinig zelfcontrole’, ‘hoge mate van frustratie’ en ‘hoge 
mate van agressie’ (range 0-3; M = 0,46; SD = 0,77; α = 0,51).27

Bij 67,9% van de jongeren is geen sprake van een moeilijk temperament 
(score 0), 21,0% van de jongeren scoort op maximaal één van de vier 
temperamentschalen in de risicozone. Bij de overige 10,1% van de jonge-
ren is sprake van twee tot drie risico’s op het gebied van het temperament.
Ook is een somscore gemaakt van componenten die betrekking hebben 
op een riskante leefstijl, namelijk veel vrije tijd met vrienden buitenshuis 
doorbrengen en indicaties van verslavingsgedrag (alcohol en/of drugsge-
bruik en gokgedrag). Er is een positieve, maar zwakke samenhang tussen 
beide componenten (r = 0,13; p<0,01). Op de somscore riskante leefstijl 
(range 0-2; M = 0,41; SD = 0,59) is bij 63,8% van de jongeren geen sprake 
van een riskante leefstijl. Bij 5,2% van de jongeren is sprake van een 
riskante leefstijl (veel met vrienden buitenshuis én indicaties van versla-
vingsgedrag).

De dynamische beschermende componenten in het individuele domein 
zijn hoge zelfcontrole, weinig sensatiezoeken en lid van sportvereniging. 
De beschermende componenten blijken niet statistisch significant aan 
elkaar gerelateerd. Dit betekent dat de combinatie van hoge zelfcontrole 
én weinig sensatiezoeken én lid van een sportvereniging minder vaak voor 
zal komen. De somscore van dynamische factoren is een somscore van 
deze variabelen (range 0-3; M = 0,52; SD = 0,65). Een lage score (0) betekent 
dat op deze gebieden geen sprake is van beschermende componenten en 
een hoge score betekent dat sprake is van veel dynamische beschermende 
componenten.
Bij 56,2% de jongeren is geen sprake van beschermende componenten in 
het individuele domein en bij 7,1% is sprake van twee of meer bescher-
mende componenten.

Gezin
De statische risico’s scheiding van ouders en politiecontact van een 
gezinslid (ouders of broertje/zusje) zijn positief aan elkaar gerelateerd 
(r = 0,09; p<0,05). In 45,6% van de gevallen is geen sprake van een statische 
risicocomponent in het gezin. In 12,8% van de gevallen is sprake van een 
combinatie van zowel scheiding als politiecontact van een gezinslid. Bij 
deze jongeren is sprake van een risicovolle gezinssituatie.
De dynamische gezinscomponenten hebben betrekking op relatie met 
ouders (vader en moeder) en toezicht door ouders over vrije tijd en 
over vrienden. Er is een positieve relatie tussen een zwakke binding 
met moeder en een zwakke binding met vader (r = 0,38; p<0,01) en een 
zwakke binding met moeder hangt positief samen met problematisch 

27 Hier is Cronbach�s α berekend aan de hand van de risicocomponenten van de factoren zelfcontrole, 
frustratie en agressie. �p basis van de schalen is α = 0,73.
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 middelengebruik van een gezinslid (r = 0,10; p<0,05). Ook is er een sterke 
samenhang tussen een sterke binding met moeder en een sterke binding 
met vader (r = 0,59; p<0,01). Ook toezicht op vrije tijd en bekend zijn met 
vrienden van de jongeren blijken in sterke mate gerelateerd (r = 0,53; 
p<0,01). Een sterke binding met ouders is positief gerelateerd aan toezicht 
door ouders (r = 0,13; p<0,01).
Bij 86,6% van de jongeren is geen sprake van een risicovolle opvoedings-
situatie, bij 3,3% van de jongeren is sprake van twee tot drie componen-
ten over een risicovolle opvoedingssituatie. Bij 58,4% van de jongeren is 
sprake van twee tot vier dynamische beschermende componenten.

Bredere sociale context
Hierbij gaat het om de risicocomponenten politiecontact vrienden, 
 spijbelen, schorsing en slechte schoolresultaten. Spijbelen is positief 
 gerelateerd aan slechte schoolresultaten (r = 0,23; p<0,01) en schorsing  
(r = 0,15; p<0,01). Verder hangt schorsing van school samen met slechte 
schoolresultaten (r = 0,18; p<0,01). Delinquentie van vrienden is niet gere-
lateerd aan deze componenten.
De beschermende componenten in de bredere sociale context, een goede 
relatie met een leerkracht en goede schoolresultaten hangen sterk met 
elkaar samen (r = 0,45; p<0,01).
Bij 42,4% van de jongeren komen geen risicocomponenten in de bredere 
sociale context voor. Bij 15% van de jongeren worden twee tot vier risico-
componenten in de bredere sociale context gesignaleerd. Bij 31,8% van de 
jongeren worden geen beschermende componenten in de bredere sociale 
context gesignaleerd en bij 40,3% van de jongeren zijn beide bescher-
mende componenten aanwezig.
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