
Samenvatting 
 
De literatuur betreffende de ontwikkeling van antisociaal gedrag toont aan dat ernstig en 
persistent delinquent gedrag meestal al op jonge leeftijd aanvangt. Een aantal van de kinderen 
(1) die voor hun twaalfde levensjaar normovertredend (2) gedrag vertonen, zal de samenleving 
derhalve later veel schade berokkenen, zowel in materieel als in immaterieel opzicht. 
Onderzoek leert dat vroeg en adequaat interveniëren veel betere kansen biedt een 
criminele carrière af te buigen. Vroege eerste politiecontacten kunnen een indicatie zijn voor 
het behoren tot de risicogroep van persisterende delinquenten (waarvan een deel een 
persistent patroon van antisociaal gedrag zal gaan vertonen). In Nederland is echter zeer 
weinig bekend over samenstelling en grootte van de groep kinderen die onder de twaalf jaar 
voor het eerst wegens normovertredend gedrag met de politie in aanraking komen. 
Eveneens is onbekend welk percentage van deze kinderen zal persisteren in dit delinquente 
gedrag en op welke wijze de groep ‘persisteerders’ van de groep ‘niet-persisteerders’ te 
onderscheiden is. Een doelmatige herkenning van sociodemografische, 
ontwikkelingspsycho(patho)logische en delictgerelateerde risicofactoren bij deze 
twaalfminners kan het mogelijk maken tot een betere ‘vroegdiagnose’ te komen, gerichter te 
verwijzen en effectiever interventieprogramma’s toe te passen. 
 
Om een deel van de lacune in kennis betreffende 12-minners met politiecontacten op te vullen 
en op die wijze een bijdrage te leveren aan de toekomstige preventie van langdurige criminele 
carriéres, werd een onderzoek opgezet is naar de socio-demografische, de 
ontwikkelingspsycho(patho)logische, de omgevings- en de delictgerelateerde kenmerken van 
kinderen die vóór hun 12e levensjaar voor het eerst normovertredend gedrag vertonen. Door 
middel van follow-up metingen zal geëvalueerd worden in welke mate deze kenmerken 
recidive voorspellen. Ten behoeve van het onderzoek zullen 300 twaalfminners uit 
verschillende politieregio’s onderzocht worden op drie meetmomenten; direct na de eerste 
registratie bij de politie (T0), een jaar na het eerste politiecontact (T1) en weer een jaar later 
(T3). Aangezien in Nederland met dergelijk onderzoek nog weinig ervaring is opgedaan, werd 
er voorafgaand aan het geplande onderzoek met subsidie van het Ministerie van Justitie 
(WODC) een pilotonderzoek uitgevoerd om de weg te effenen voor een hoofdonderzoek bij 
300 kinderen. Doelstelling van dit pilotonderzoek was ten eerste de logistieke haalbaarheid 
van het onderzoek vast te stellen; ten tweede nagaan of het mogelijk is voldoende kinderen te 
includeren en of deze kinderen een representatieve afspiegeling vormen van alle kinderen die 
voor het eerst door de politie geregistreerd worden wegens normovertredend gedrag; en ten 
derde vaststellen welk onderzoeksinstrumentarium nodig is om de vraagstelling van het 
hoofdonderzoek te kunnen beantwoorden. 
 
Tijdens het pilotonderzoek is in intensieve samenwerking met de politie in de regio’s 
Gelderland-Midden en Utrecht een benaderingsprotocol ontwikkeld. Deze twee regio’s waren 
enthousiast over het onderzoek en bleken bereid zich ten volle in te zetten voor het welslagen 
van het onderzoek. Vijfenveertig benaderde ouders en kinderen namen deel aan het 
onderzoek, drie hadden wel toegestemd maar konden nog niet onderzocht worden. Dit komt 
neer op een inclusiepercentage van 34%. Het responspercentage ligt hoger (50%) indien 
alleen wordt gekeken naar de kinderen die telefonisch benaderd zijn. De groep responders 
bleek niet te verschillen van de groep non-responders op basis van leeftijd, geslacht, Sociaal 
Economische Status (SES), mate van verstedelijking van de buurt en soort normovertredend 
gedrag. 
 
 



Een literatuurstudie werd uitgevoerd ten behoeve van de theoretische onderbouwing van het 
onderzoek. Tevens werd op basis van de literatuurstudie een instrumentarium vastgesteld. Met 
het gekozen instrumentarium konden zowel kind-factoren, gezinsfactoren als 
omgevingsfactoren in kaart gebracht worden. Dit instrumentarium is vervolgens afgenomen 
bij een pilotgroep van 45 kinderen. 
 
Het overgrote deel van het instrumentarium lijkt vooralsnog geschikt om de onderzoeksvraag 
te beantwoorden en afneembaar binnen de daarvoor gestelde tijd. De spreiding is op de 
meeste instrumenten goed. Het afnemen van het instrumentarium bij allochtonen levert in een 
aantal gevallen tweeërlei soort moeilijkheden op. Ten eerste blijkt een aantal lijsten moeilijk 
af te nemen bij ouders die de Nederlandse taal niet goed machtig zijn, ten tweede hebben de 
onderzoekers de indruk dat cultuurverschillen er in een aantal gevallen voor zorgen dat 
problemen ondergerapporteerd worden (en dat kinderen minder goed presteren). Het 
pilotonderzoek heeft ook een aantal eerste gegevens voor de onderzochte groep opgeleverd, 
die gezien het kleine aantal geïncludeerde jongeren niet mogen worden geinterpreteerd als 
zijnde kenmerken van 12-minners met politiecontact. Daarvoor is onderzoek bij een grotere 
groep vereist. De pilotgroep rapporteert met name meer problemen in het intellectuele en 
schoolse functioneren. Tevens wordt er in verhouding met de normale populatie veel 
psychopathologie gerapporteerd (met name Atencion Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) 
en Oppostional Defiant Disorder (ODD)). Er zijn aanwijzingen dat er bij de andere 
gezinsleden meer stoornissen en politiecontacten voorkomen dan in de normale populatie. 
 
Conclusie van het pilotonderzoek wat betreft de haalbaarheid van de 1) benadering, 2) 
representativiteit en 3) instrumentarium, is dat het hoofdonderzoek haalbaar is. Het 
inclusiepercentage is echter wat aan de lage kant is en veel inzet is vereist om de kinderen in 
het onderzoek te betrekken. De resultaten van het pilotonderzoek hebben een aantal 
implicaties voor het hoofdonderzoek. Ten eerste zal, om het gewenste aantal kinderen te 
includeren, de onderzoeksregio worden uitgebreid. Gezien ook het aantal stedelijke kinderen 
ruimer moet zijn, zal uitgebried worden met de regio Rotterdam-Rijnmond, naast het 
betrekken van de gehele regio Gelderland-Midden (bij de pilot was alleen het district 
Arnhem-Veluwezoom betrokken). Mocht blijken dat in het onderzoek een bepaalde groep 
normovertredende kinderen ondervertegenwoordigd wordt, dan zal aan het einde van de 
benadering extra worden ingezet op het met name includeren van deze kinderen. Voorts zal 
met experts op het gebied van onderzoek bij allochtone kinderen en ouders worden overlegd 
hoe problemen met deze categorie het best kunnen opgevangen worden. Wat betreft het 
instrumentarium is een aantal aanpassingen gedaan. Inmiddels is de dataverzameling 
voortgezet om optimaal gebruik te maken van de opgezette werkwijze en lopende contacten 
en verloopt de instroom volgens verwachting. 
 
(1) In deze tekst wordt bij 0-12 jarigen van kinderen en bij 12-18 jarigen van jongeren 
gesproken. 
(2) Bij kinderen onder de 12 jaar kan niet gesproken worden van delictgedrag aangezien deze 
kinderen nog niet 
strafrechtelijk vervolgbaar zijn, vandaar dat wij bij twaalfminners spreken van 
normovertredend gedrag. 
 


