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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 
kinderen1 die voor hun twaalfde levensjaar normovertredend2 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. 

                                                           
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. 



 6 

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 midner 
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.  
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Abstract 
Literature on the development of antisocial behaviour states that serious and 

persistent delinquent behaviour often starts at a very young age. Additionally,  interventions 
imposed at an early age may be more effective than when a delinquent career has become 
more stable. Children who display delinquent behaviour before the age of twelve have a high 
risk of developing a persistent pattern of severe delinquent behaviour, which may cost 
society a lot, both materially and immaterially. It is however unclear which early antisocial 
children will eventually become persistent and serious delinquents. Children with early police 
contact may well be a high-risk group. In The Netherlands, little is known on the 
characteristics of children below 12 with a first police contact. A more effective recognition of 
relevant socio-demographic, psychiatric, psychological, and crime-related risk factors in this 
group of child delinquents may enable better decision-making at an early stage, better 
referral to appropriate services and more effective intervention. 
 

In order to obtain a better insight in the characteristics of children with police contacts, 
a study was designed that aimed at investigating the socio-demographic, psychological, 
psychiatric, environmental, and crime related characteristics of children below 12 with a first 
police contact because of criminal behaviour. By means of a two-year follow-up, the 
predictive value of the variables of interest in predicting recidivism will be evaluated. In three 
different police-districts (‘politie regio’s’), 300 children under the age of 12 will be investigated 
three times: right after their first registration by the police (T0), one year after the first 
registration (T1), and two years after the first registration (T3). In order to pretest the practical 
detail of the full study, a pilot study, financed by the Justice Department (WODC) was carried 
out on 40 children with a first police contact. The goal of the pilot study was to establish the 
logistic feasibility and to investigate whether is was possible to include enough children who 
could be representative for the compete group of registered first-offenders below 12. Also, 
the aim was to select and pretest the instruments needed for this purpose. 
 

During the pilot study, an overall inclusion procedure was developed in intensive 
collaboration with the police-districts (partly) of Gelderland-Midden and Utrecht. These two 
regions were very enthusiastic and were willing to participate in this research project. And 
although substantial efforts were required from all participating partners, the inclusion 
procedure was considered feasible in practice. Forty-five children and their parents 
participated in the pilot study, and a response percentage of 34% was reached. The 
percentage was higher (50%) when children who could not be contacted by phone were 
excluded. The responders did not differ from the non-responders on age, sex, 
neighbourhood characteristics, or crime category. 
 

A literature study was carried out in order to define the riskfactors to be investigated 
and to select the set of instruments to be used for this purpose. After pretesting the 
instruments on the 45 participants, their parents and teachers during the pilot study, it was 
considered possible to measure the variables of interest.  
 

Administration of the instruments was considered feasible for the majority of them and 
the whole set could be completed within the available time per appointment. The scores 
showed a satisfying range on most instruments. Some very preliminary results were 
presented in the report, but they should be interpreted with caution. In comparison to the 
normal population, the pilot group reported more difficulties in intellectual and school 
functioning. Also, more psychopathology (mostly ADHD and ODD) was reported than can be 
expected in the normal population. Results indicated a higher prevalence of disorders and 
police contacts in the family. Conducting the tests with immigrants revealed two sorts of 
difficulties. First, some questionnaires and interviews were hard to fill out due to language 
problems. Second, a tendency to underreport problem behaviour may exist because of 
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cultural differences in the immigrant population (and in case of the children, 
underachievement on the intellectual measures may have occurred). 
 

The results of the pilot lead to the conclusion that the planned study can be 
conducted, although the response rate is quite low and much effort will be needed to include 
the total number of children. From the pilot study, some implications for the main study can 
be listed. First, in order to include 300 of children, more police regions should be contacted. 
This will be done by including the complete district Gelderland-Midden (in the pilot only the 
sub district Arnhem-Veluwezoom was included) and by adding the police district Rotterdam-
Rijnmond. When a particular group of children turns out to be underrepresented in main 
study sample of 300, particular groups of children may be focused on at the end of the 
inclusion period. Researchers will make inquiries with experts about the best way to conduct 
research in immigrants. Based on the findings in the pilot study, a number of adjustments 
have been made to the used set of instruments.  
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1 Inleiding 

1.1 Probleemstelling 

Adolescente plegers van ernstige delicten komen geregeld in het nieuws. In een 
aantal gevallen blijkt dat dergelijke ernstige jeugdige delinquenten al op hele jonge leeftijd 
hun criminele carrière begonnen zijn en dat op hun vroege probleemgedrag niet gepast 
gereageerd is. Om welke aantallen dit gaat is echter in Nederland niet bekend. De groep 
kinderen die beneden de twaalf jaar normovertredend gedrag vertoont, de twaalfminners, 
baart de samenleving dan ook zorgen. Zij zijn niet strafrechtelijk vervolgbaar en het is niet 
bekend in welke mate zij in de reguliere hulpverlening terecht komen. Een deel van de 
twaalfminners gaat door met delictgedrag tot in de volwassenheid, wat het belang van een 
tijdige identificatie benadrukt.  

Het deel van de twaalfminners dat uitgroeit tot ‘harde-kern-jongeren’ berokkent de 
samenleving uiteindelijk veel schade, zowel in materieel als in immaterieel opzicht. Deze 
laatste groep blijkt in de loop van hun delinquente carrière als minderjarige verantwoordelijk 
voor een disproportioneel groot aantal delicten (5-6% van de jongeren pleegt meer dan 50% 
van de delicten). Om de maatschappij veiliger te maken kan het aangewezen zijn eerder in 
te grijpen bij diegenen die risicodragend zijn voor een dergelijke carrière. Een doelmatige 
herkenning van risicofactoren bij de twaalfminners kan het mogelijk maken tot een betere 
‘vroegdiagnose’ te komen, gerichter te verwijzen en interventieprogramma’s te ontwikkelen 
of deze aan te passen aan de behoeften van deze leeftijdscategorie. Een bijkomend 
voordeel van het herkennen en gepast aanpakken van vroege starters is dat hierdoor kan 
vermeden worden dat zij hun negatieve invloed uitoefenen op kinderen die pas in de 
adolescentie delinqent gedrag gaan plegen. Volgens Moffitt (1993) is beïnvloeding door 
peers een belangrijke factor in het ontstaan van dit late delinquente gedrag.  

1.2 Theoretische achtergrond 

In Nederland is zeer weinig bekend over de groep van kinderen die al voor het 12e 
levensjaar wegens normovertredend gedrag door de politie geregistreerd worden. In de 
politieregio Haaglanden werd enkele jaren geleden een twaalfmin-project opgezet waarin de 
politie, het Bureau Jeugdzorg, het Bureau Halt en de Raad voor de Kinderbescherming een 
samenwerking voor deze doelgroep opzetten (Haaglanden, 1999). De gemiddelde leeftijd 
van de door de politie geregistreerde kinderen was 10.2 jaar (40% was 11 jaar). Er werden 
vooral jongens geregistreerd (84%) en in de meeste gevallen betrof het delict: 
(winkel)diefstal, vernieling/vandalisme of geweld tegen personen. Het normovertredend 
gedrag werd meestal in groepsverband of onder invloed van een groep gepleegd (79%). De 
meeste kinderen waren van allochtone afkomst (35% Marokkaans, 25% Nederlands, 13% 
Turks, 13% Surinaams, 14% overig). De zorgvuldige registratie van normovertredend gedrag 
van kinderen tijdens het project leidde tot een toename van het aantal registraties van 143 in 
1998 tot 531 in 1999. Een ander onderzoek bestond uit de evaluatie van de STOP-reactie bij 
twaalfminners (Klooster, Slump, Nauta & Bürmann, 2002). In dit onderzoek werd echter 
alleen uitgegaan van registratiegegevens bij de politie en Bureau Halt. Daarnaast richtte de 
vraagstelling zich op de praktische uitvoering van de STOP-reactie en niet op het vinden van 
risicofactoren die voorspellend zijn voor recidive. De meeste kinderen waren 8 t/m 11 jaar 
oud (92%) en tweederde van hen was van Nederlandse afkomst. De STOP-reactie werd 
aangeboden bij diefstal en vernieling. Van de doelgroep van kinderen die in aanmerking 
kwamen voor een STOP-reactie nam 36% uiteindelijk deel. Bij 42% werd door de politie 
geen aanbod gedaan, bij 9% weigerden de ouders en bij 12% konden de kinderen (na de 
doorverwijzing door de politie) niet door bureau Halt worden bereikt. In zeven gevallen 
poogden de onderzoekers de ouders te bereiken voor een kort interview. Slechts in twee 
gevallen is ook daadwerkelijk een interview gehouden.  
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Het enige grotere onderzoek naar kinderen met politiecontacten (Scholte, 1988) 
betreft een interventieonderzoek bij strafrechtelijk minderjarigen (van 12 tot 18 jaar), waarvan 
de dataverzameling bijna 20 jaar geleden werd uitgevoerd. Het betrof een onderzoek naar 
het effect van een interventie op kinderen die met de politie in aanraking waren geweest 
vanwege winkeldiefstallen en vandalisme. Er werd niet onderzocht welke factoren van 
belang waren voor het al dan niet recidiveren. Bij autochtonen leidde de interventie tot een 
lager recidivepercentage dan de in de controlegroep zonder interventie (8 versus 27%). Wat 
betreft de allochtonen bleek het recidivepercentage ongeveer 30% in zowel de 
interventiegroep als de controlegroep. 

Een aantal jaren geleden is een screeningsinstrument ten behoeve van het 
basisonderzoek van de Raad voor de Kinderbescherming ontwikkeld (BARO) (Doreleijers et 
al., 1999). Dit instrument is echter niet gevalideerd voor kinderen onder de 12 jaar. Hoewel 
onderzoek heeft aangetoond dat de betrouwbaaheid en de validiteit van dit instrument 
voldoende is, kan niet zonder meer worden gesteld dat het geschikt is voor jeugdige 
delinquenten beneden de 12  jaar.  

De literatuur betreffende de ontwikkeling van antisociaal gedrag toont duidelijk aan 
dat ernstig en persistent delinquent gedrag meestal al op jonge leeftijd aanvangt (Moffitt, 
1993). De groep die vroeg begint met antisociaal gedrag en hierin persisteert wordt 
omschreven als Life Course Persistent delinquenten (LCP). Een andere groep wordt 
gevormd door de jongeren die pas in de adolescentie beginnen met het plegen van strafbare 
feiten, de Adolescent Limited delinquenten genoemd (AL, Moffitt 1993). Het is een aparte 
groep met een gunstiger verloop, want misdragingen in die leeftijdsfase zijn veelal van 
voorbijgaande aard. Tijdens de adolescentie blijken deze twee groepen echter nauwelijks 
van elkaar te onderscheiden, omdat beide groepen op dat moment frequent strafbare feiten 
plegen (Moffitt, 1993).  

Tegelijkertijd is het duidelijk dat er bij persistent delinquente kinderen steeds sprake is 
van een samenspel van meerdere risicofactoren, die onderliggend versterkend of remmend 
werken (Loeber et al., 2000; Loeber and Farrington, 2000). Deze risicofactoren zijn zowel 
gelegen in het kind, als in de wijdere omgeving en in de opvoeding. De (internationale) 
literatuur over risicofactoren die kunnen leiden tot delinquent gedrag bij kinderen en jongeren 
betreft overwegend grootschalig longitudinaal bevolkingsonderzoek, waarbij kinderen van 
jongs af aan gevolgd werden. Dergelijk epidemiologisch onderzoek levert een bijdrage aan 
de theorievorming met betrekking tot het ontstaan en de persistentie van delinquent gedrag. 
Probleem is echter dat andere factoren kunnen bijdragen aan het al dan niet persisteren van 
normovertredend gedrag bij kinderen die reeds normovertredend gedrag hebben vertoond. 
Uit een normale populatie kan derhalve niet met zekerheid worden vastgesteld welke 
factoren binnen een klinische groep voorspellend zijn voor persistentie van het gedrag. Dit 
zou wel kunnen worden onderzocht in de gewone bevolking, indien het lukt voldoende 
klinisch geregistreerde personen te includeren, wat meestal niet het geval is als de 
prevalentie in de gewone bevolking laag is (er zouden zo’n 10.000 proefpersonen nodig zijn 
om 200 twaalfminners met politieregistratie te includeren).  

Uit het voorgaande kan worden gesteld dat nog onderzocht dient te worden of de uit 
grootschalig bevolkingsonderzoek bekende risicofactoren ook bruikbaar zijn voor het 
voorspellen van persistentie van normovertredend gedrag. Zo blijkt dat factoren als leeftijd 
van aanvang van het normovertredend gedrag welliswaar uit epidemiologisch onderzoek als 
belangrijke risicofactoren naar voren komt, maar dit gegeven in klinische settings (bestaande 
uit delinquenten) nauwelijks bijdraagt aan de voorspelling van probleemgedrag in de 
toekomst (Sanford et al., 1999).  

1.3 Doelstelling onderzoek 

Op basis van de hierboven geschetste bevindingen is een onderzoek opgezet 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. Geëvalueerd zal worden in welke mate deze kenmerken 



 11 

recidive voorspellen. Daarbij wordt de nadruk gelegd op de invloed van dynamische, oftewel 
veranderbare factoren, aangezien deze voor interventie voornamelijk van belang zijn. Door 
onderzoekers is er op verschillende gronden voor gekozen registratie door de politie als 
indicator van normovertredend gedrag aan te houden. Ten eerste is er een methodologisch 
argument. Het onderzoek beoogt een diepteonderzoek te verrichten naar een ‘klinische 
groep’, namelijk kinderen die normovertredend gedrag vertonen. Door het selecteren van 
kinderen die door de politie geregistreerd zijn, kan verwacht worden dat per regio voldoende 
kinderen in aanmerking komen. Naast een methodologisch argument is er ook een 
pragmatisch argument om de registratie door de politie als indicator te nemen. Onderzoek in 
een specifieke (klinische) populatie reduceert de kosten en maakt het mogelijk meer 
uitgebreid onderzoek te verrichten. Dit in tegenstelling tot bevolkingsonderzoek waarbij de 
noodzaak een grotere groep te benaderen (om voldoende 12-minners met politiecontact te 
identificeren) de mogelijkheid uitgebreid te onderzoeken, vermindert.  

Tenslotte is er ook een klinisch argument om kinderen via de politie te benaderen. 
Politie en justitie zijn belast met de opsporing van kinderen en jongeren die strafbare feiten 
plegen, waarbij het voorkómen van nieuwe strafbare feiten een belangrijke doelstelling is. 
Het welslagen van de preventietaak wordt mede bepaald door een doelmatige selectie van 
de jongeren. Het is hierbij belangrijk na te gaan bij welke jongeren er sprake is van 
onderliggende problemen en bij welke jongeren met een adequate aanpak van die 
problemen de kans op toekomstig delictgedrag kleiner kan worden. Om praktische redenen 
gebeurt selectie, indicatiestelling en verwijzing momenteel over het algemeen op basis van 
het waargenomen/geregistreerde gedrag. Onderzoek heeft echter aangetoond dat 
normovertredend gedrag op zich, al dan niet in combinatie met het achteraf bevragen van de 
ouders over vroegere gedragsproblemen, slechts beperkt betrouwbaar is bij het voorspellen 
van toekomstig delictgedrag (Stanford et al., 1999). Registratie door de politie is een moment 
waarop door een optimale inventarisatie van risicofactoren er een meer rationele 
doorverwijzing kan plaatsvinden en er vervolgens interventies gepleegd kunnen worden bij 
die kinderen die dat nodig hebben. 
 

Ten behoeve van het hier voorgenomen onderzoek zullen 300 twaalfminners uit 
verschillende politieregio’s op drie meetmomenten onderzocht worden; direct na de eerste 
registratie bij de politie (T0), een jaar na het eerste politiecontact (T1) en weer een jaar 
daarop (T3). Het voorgenomen onderzoek heeft als vraagstelling:  

 
Wat voorspelt het recidivegedrag van kinderen die voor het 12e levensjaar voor het 
eerst door de politie geregistreerd worden wegens normafwijkend gedrag? 
 
Deze centrale vraagstelling is uitgewerkt in de volgende subvragen: 
Sub I: Wat zijn de sociaal-demografische, de ontwikkelings(psychopathologische), de 

omgevings- en delictkenmerken van kinderen jonger dan 12 jaar die voor het eerst 
door de politie worden geregistreerd in verband met normafwijkend gedag? 

Sub II: In welke mate verschillen de onder I vermelde kenmerken tussen subgroepen van 
deze kinderen als deze worden opgedeeld aan de hand van uit de literatuur bekende 
factoren zoals (zoals geslacht, etniciteit en woonbuurt) en/of typen delict? 

Sub III: Welke soorten reacties zijn er door de politie of andere instanties naar aanleiding van 
de eerste registratie gegeven? 

Sub IV:In welke mate veranderen de onder I genoemde ontwikkelings- en omgevings- en 
delictkenmerken van deze kinderen in de twee jaren volgend op de eerste registratie 
wegens normafwijkend gedrag? 

Sub V: Welke kenmerken of reactie, of welke combinaties daarvan zijn te relateren aan 
recidivegedrag? 
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Hypothese hierbij is: 

Een deel van de twaalfminners die voor de eerste keer wegens het plegen van een delict 
met de politie in aanraking komen, heeft problemen op lichamelijk, psychologisch en sociaal 
gebied, voor het gemak maar even biopsychosociale problemen genoemd. Deze 
biopsychosociale problemen zullen vervolgens de kans op een recidive vergroten [de hier 
geïmpliceerde theorie, en het uiteindelijk doel van het onderzoek, is dat het behandelen van 
deze problemen de kans op recidive zal verminderen]. 

1.4 Doelstelling pilotonderzoek 

Verwacht kan worden dat onderzoek bij 12-minners met een politiecontact een 
serieuse inspanning vergt op het gebied van logistiek en dat het samenstellen van een 
specifiek instrumentarium vereist is. Aangezien gelijkaardig onderzoek tot op heden niet is 
uitgevoerd in Nederland noch in het buitenland, werd er voorafgaand aan het onderzoek met 
subsidie van het Ministerie van Justitie (WODC) een pilotonderzoek uitgevoerd om na te 
gaan hoe haalbaar het hoofdonderzoek bij 300 kinderen is. Hieronder volgt een verslag van 
dit pilotonderzoek.  

Doelstelling van dit pilotonderzoek was: 

1. de logistieke haalbaarheid van het onderzoek vaststellen; 

2. 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. Tijdens de vervolg 
metingen zal naar verwachting een hoog percentage van de tijdens T0 geincludeerde 
kinderen werderom meewerken. Uit andere longitudinale studies blijkt dat dergelijke 
responspercentages zeer goed kunnen zijn, zelfs over zeer lange periodes (96% na 
26 jaar, Moffitt et al., 1996; 87,7% na 17 jaar, LaCourse et al., 2002); 

3. vaststellen van het onderzoeksinstrumentarium dat nodig is om de vraagstelling van 
het hoofdonderzoek te kunnen beantwoorden.  

Hieronder volgt een beschrijving van het pilotonderzoek. Aangezien een groot deel 
van de pilot bestaan heeft uit het opstellen van een benaderingsprotocol en een 
instrumentarium, zijn deze, anders dan gebruikelijk, vermeld in de resultaten. De resultaten 
zijn zoveel mogelijk weergegeven zoals het pilotonderzoek chronologisch is gelopen.  
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2 Methode 

2.1 Logistiek en benadering 

Ter uitvoering van het onderzoek is contact gezocht met verschillende politiekorpsen. 
Er werd naar gestreefd om zoveel mogelijk variatie in de onderzoeksgroep aan te brengen 
wat betreft geslacht, etniciteit en vindplaats, om zo goed mogelijk de bruikbaarheid van het 
instrumentatrium en de logistieke haalbaarheid te kunnen bepalen. Wat betreft de 
onderzoeksgebieden is ernaar gestreefd zowel grootstedelijke, kleinstedelijke en landelijke 
gebieden in het onderzoek te betrekken, aangezien uit de literatuur blijkt dat het wonen in 
een grootstedelijke achterstandsbuurt een mogelijke risicofactor vormt voor recidive. De 
politiekorpsen in de regio’s Utrecht en Gelderland-Midden bleken bereid hun medewerking 
aan het onderzoek te verlenen. Ten behoeve van de pilot werd vooropgesteld 40 kinderen te 
benaderen. In samenspraak met de politiekorpsen hebben de onderzoekers een 
benaderingsprotocol opgesteld, waarbij ook zoveel mogelijk gegevens van non-responders 
in kaart konden worden gebracht. In de loop van het pilotonderzoek hebben de onderzoekers 
regelmatig met de politie het benaderingsprotocol geëvalueerd en in een aantal gevallen 
aangepast. Zo bleken in een aantal gevallen de ouders niet op de hoogte te zijn van de 
registratie van hun kind door de politie. In de regio’s waar het onderzoek plaatsvond, zijn 
tevens de vestigingen van de Raad voor de Kinderbescherming, Bureau Jeugdzorg en Halt 
betrokken bij het onderzoek. Doel hiervan was het onderzoek bekend te maken onder de 
verschillende instanties die een rol kunnen spelen bij normovertredende 12-minners. Ook het 
Openbaar Ministerie in de verschillende regio’s is op de hoogte gesteld van het onderzoek. 
Daarnaast is aan alle instanties uitdrukkelijk gevraagd om feedback over de wijze waarop de 
kinderen het best benaderd konden worden.  

2.2 Onderzoeksgroep 

Om zoveel mogelijk in kaart te kunnen brengen of er verschillen waren tussen de 
onderzoeksgroep en de kinderen die niet meewerkten aan het onderzoek of uitgesloten 
werden van het onderzoek, werden de politiegegevens van alle 12-minners die voor het 
eerst wegens normovertredend gedrag door de politie geregistreerd werden anoniem 
bijgehouden door de onderzoekers. Om toegang te krijgen tot de registratiesystemen van de 
politie hebben de onderzoekers een antecedentenonderzoek ondergaan. 

2.3 Instrumentarium 
Het volledige onderzoek zal drie metingen tellen: een eerste meting bij het eerste 

politiecontact en twee vervolgmetingen telkens na een jaar. Voor het huidige pilotonderzoek 
werd alleen de eerste meting verricht en gebruik gemaakt van de gegevens die daarbij 
verkregen werden (een pilot van de tweede meting van de pilotgroep is gepland). 

Door middel van het onderzoeksinstrumentarium dienen de vragen uit het 
hoofdonderzoek beantwoord te kunnen worden. Dat houdt in dat hiermee de sociaal-
demografische, de ontwikkelings(psychopathologische), de omgevings- en delictkenmerken 
van de kinderen in kaart gebracht worden die het mogelijk maken om recidive te voorspellen. 
Hierbij wordt uitgegaan van factoren die in de literatuur vermeld worden als zijnde van 
belang bij de ontwikkeling van delinquent gedrag. Aangezien er geen specifiek onderzoek is 
gedaan naar de factoren die van belang zijn voor het al dan niet recidiveren van kinderen 
met een eerste politiecontact, is gebruik gemaakt van de factoren die uit epidemiologische 
studies naar voren komen. Ter bepaling van het instrumentarium is tijdens de pilot een 
literatuurstudie uitgevoerd naar factoren die van belang zijn voor het al dan niet recidiveren 
van twaalfminners. Van al deze factoren en de mogelijk te gebruiken instrumenten is een 
inventarisatie gemaakt op basis van internationale consensus voor wat betreft de invloed van 
elke factor op mogelijke recidive en de bruikbaarheid van het instrumentarium. Daarnaast 
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dient het instrumentarium nog aan een aantal andere voorwaarden te voldoen. Het 
instrumentarium moet het mogelijk maken om veranderingen in de betreffende factoren over 
het verloop van twee jaar te meten en moet daarom herhaald af te nemen zijn. Tevens moet 
het afneembaar zijn bij kinderen van 8 tot ten minste 13 jaar (rekening houdend met 2 jaar 
follow-up voor de 11-jarigen). Bovenstaande heeft voor het huidige onderzoek geleid tot een 
instrumentarium waarmee naar verwachting (persistent) normovertredende kinderen 
herhaald onderzocht kunnen worden en waarmee relevante risicofactoren en verschillende 
vormen van antisociaal gedrag kunnen worden onderscheiden. Hierbij worden zowel kind-
factoren, gezinsfactoren als omgevingsfactoren in kaart gebracht. Of de constructen die 
gemeten worden met het instrumentarium ook daadwerkelijk in staat zijn al dan niet 
recidiveren te voorspellen, zal pas kunnen blijken uit follow-up onderzoek. 

Bij de bepaling van het instrumentarium dient ook met praktische overwegingen 
rekening te worden gehouden. Hierbij is van belang dat zowel het kind, de ouder als leraar 
slechts eenmaal gesproken worden (max. 2 uur per kind en 2 uur per ouder). Tevens is 
zoveel mogelijk gebruik gemaakt van internationaal gebruikte en gevalideerde instrumenten, 
waarvoor Nederlandse normen voorhanden zijn. Een aantal instrumenten kan door 
verschillende rapporteurs worden ingevuld, bijv. ouder en kind, hetgeen de betrouwbaarheid 
verhoogt. Als ondergrens voor de leeftijd met het oog op het afnemen van de intrumenten bij 
de kinderen hebben wij acht jaar genomen daar 85% van de twaalfminners, acht jaar of 
ouder is. Uit onderzoek blijkt dat externaliserende gedragingen, zoals impulsiviteit, sterk 
ondergerapporteerd worden in zelfrapportage door kinderen. Aan de andere kant blijkt dat 
internaliserende problematiek, zoals depressie en angst, door ouders ondergerapporteerd 
wordt. Hiermee is rekening gehouden bij de instrumentkeuze, waarbij ouders uitgebreid 
wordt gevraagd naar externaliserend gedrag en kinderen naar internaliserend gedrag. 

Bij de follow-up worden – voor zover relevant – dezelfde vragenlijsten afgenomen. 
Hierbij is de doelstelling: veranderingen in psycho(patho)logie, sociaal-demografische en 
omgevingsfactoren en normovertredend gedrag van de deelnemende kinderen in kaart te 
brengen. Ook zal zorgvuldig geïnventariseerd worden welke positieve en negatieve life 
events en hulpverleningsinterventies plaatsgevonden hebben. Door middel van vragenlijsten 
voor de ouders en de kinderen zal specifiek aandacht aan de belevingskant besteed worden: 
hoe hebben de betrokkenen niet alleen de interventies beleefd, maar ook andere belangrijke 
gebeurtenissen. 
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3 Resultaten 

3.1 Inleiding 
Hieronder volgen de resulaten van de pilot. Aangezien een groot deel van de pilot 

bestaan heeft uit het opstellen van een benaderingsprotocol en een instrumentarium, zijn 
deze, anders dan gebruikelijk, vermeld in de resultaten. De resultaten zijn zoveel mogelijk 
weergegeven zoals het onderzoek chronologisch is verlopen. In januari 2003 is gestart met 
het uitvoeren van een literatuurstudie om tot een relevant instrumentarium te komen. De 
resultaten van deze literatuurstudie worden hieronder in paragraaf 3.2 kort weergegeven. 
Daarna volgt in paragraaf 3.3 een beschrijving van het instrumentarium. In een volgende 
fase van het pilotonderzoek is in samenwerking met de politie een benaderingsprotocol 
vastgesteld. De benaderingsprocedure zal in paragraaf 3.4 worden toegelicht. Vervolgens is 
vanaf april 2003 in Utrecht en mei 2003 in Arnhem gestart met de benadering van de 
kinderen. Responsgegevens en een vergelijking tussen de responders en niet-responders 
staan vermeld in paragraaf 3.5. Tot slot wordt in paragraaf 3.6 en 3.7 een eerste beschrijving 
van de onderzoeksgroep op basis van het instrumentarium gegeven en wordt tevens 
onderzocht of de instrumenten geschikt zijn voor afname. 

3.2 Verantwoording instrumentarium 
Verschillende onderzoeken hebben vele risicofactoren voor de ontwikkeling en 

persistentie van antisociaal gedrag geïdentificeerd (Loeber & Farrington, 2000; 2001). 
Bovendien blijkt dat voor de ontwikkeling van dergelijk gedrag bij kinderen (<12 jaar) wellicht 
een subset van de risico- en protectieve factoren van adolescenten een rol te spelen 
(Stouthamer-Loeber, Loeber, Wei, Farrington & Wikström, 2002). Deze factoren kunnen 
gerelateerd zijn aan het kind zelf (biologische en psychologische), aan diens 
opvoedingsomgeving of aan de wijdere omgeving. Een onderscheid kan worden gemaakt 
tussen statische en dynamische risicofactoren. Het therapeutisch belang van dit onderscheid 
is gelegen in de mogelijkheid tot verandering. 

Statische risicofactoren zijn niet veranderbaar of behandelbaar en irrelevant voor 
interventieprogramma’s (terwijl ze wel van belang kunnen zijn voor indicatiestelling en 
risicotaxatie). Dynamische risicofactoren zijn voor hulpverleners van groot belang, omdat ze 
door hun potentiële behandelbaarheid de psychosociale en gedragsmatige aanpassing van 
het kind kunnen verbeteren.  

Risicofactoren lijken vooral in gezamenlijk verband (additief dan wel cumulatief) hun 
invloed uit te oefenen, bijvoorbeeld in de vorm van onderling samenhangende en in de tijd 
min of meer bestendige patronen. Ook zijn er vele aanwijzingen dat vooral de interactie 
tussen biologische disposities en omgevingscondities van grote invloed is op later delinquent 
gedrag (Raine et al., 2004). Ook is het mogelijk dat bepaalde risicofactoren van een sterkere 
invloed hebben in bepaalde ontwikkelingsfasen van het kind. Zo is de verwachting dat 
opvoedvaardigheden met name in de vroege jeugd van groot belang zijn, terwijl de invloed 
van leeftijdgenoten zich met name in de adolescentie laat gelden (Loeber & Farrington, 
2001). De aanwezigheid van ADHD lijkt met name in de kindertijd een aanzet tot een 
antisociale ontwikkeling te bespoedigen, terwijl deze invloed in de adolescentie van minder 
belang is (Loeber et al., 1997). Indien er dergelijke sensitieve fasen voor risicofactoren zijn, 
heeft dit implicaties voor interventies, afhankelijk van de ontwikkelingsfase waar het kind zich 
in bevindt. 

Dergelijke in de tijd zich ontwikkelende wisselwerking zou verschillend kunnen zijn 
voor diverse groepen van antisociale jongeren. Zo maakt Loeber (Loeber & Farrington, 2001) 
onderscheid tussen overte ('openlijke') en coverte ('heimelijke') verschijningsvormen van 
antisociaal gedrag, alsmede een variant die wordt gekenmerkt door conflicten met 
autoriteitspersonen. De laatste vorm manifesteert zich in het algemeen vroeger en lijkt zich 
bij een deel van de betrokken jongeren vervolgens in een van beide andere vormen te 
bestendigen. Er zijn aanwijzingen dat overt antisociaal gedrag met de leeftijd afneemt, terwijl 
de coverte antisociale gedragingen juist toenemen. Sommige jongeren kunnen het deviante 
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ontwikkelingspad vroegtijdig verlaten (onder andere door een adequate en effectieve 
interventie), terwijl de ‘volhouders’ (persisters) een grote kans vertonen om een blijvend 
delinquente levensstijl te ontwikkelen. Deze verschillende routes van antisociaal gedrag 
hangen mogelijk samen met verschillende ‘risicoprofielen’, die om verschillende aanpak en 
behandeling vragen. 

Overt (openlijk) antisociaal gedrag start met lichte vormen van agressie, gevolgd door 
fysiek vechten en uiteindelijk resulterend in geweldsdelicten. Covert (heimelijk) antisociaal 
gedrag bestaat eerst uit kleine bedekte gedragingen (zoals frequent liegen, winkeldiefstal), 
gevolgd door vernieling van eigendom (zoals vandalisme en brandstichting), en resulteert in 
matige tot ernstige (vermogens)delinquentie. De variant die zich kenmerkt door conflicten 
met autoriteitsfiguren begint met koppig gedrag, opstandigheid en vermijden van autoriteit 
(spijbelen, weglopen, te laat thuiskomen) hetgeen steeds verder gaat. Een kind kan ook 
verschillende wegen tegelijk bewandelen, een zogenaamd versatile pathway. Deze kinderen 
vormen de groep van ernstigste delinquenten. De drie wegen ofwel verschijningsvormen van 
antisociaal gedrag worden door Loeber gepresenteerd als een piramide, waarbij men hoger 
in de piramide ernstiger gedrag aantreft dat vertoond wordt door een geringer aantal 
kinderen. Een groot deel van de kinderen vertoont derhalve wel mild antisociaal gedrag, 
maar vervalt niet in ernstig delinquent of antisociaal gedrag. Aangenomen wordt dat hoe 
eerder het antisociale gedrag begint, des te groter de kans dat het kind doorgaat tot de 
ernstigste vorm.  

Tevens wordt aangenomen dat het gedrag niet alleen steeds ernstiger wordt 
naarmate een kind zich verder op het antisociale pad begeeft, maar dat het antisociale 
gedrag zich ook op steeds meer locaties voordoet; het begint thuis, vervolgens op school en 
tot slot in de maatschappij. Ook de slachtoffers van het gedrag lijken te veranderen naarmate 
een kind hoger op de antisociale ladder komt; het gedrag begint met het toebrengen van 
schade aan bekenden en eindigt met het toebrengen van schade aan vreemden. 

Raine en anderen (2003) maken een onderscheid tussen reactieve en proactieve 
vormen van agressief gedrag. Proactieve agressie wordt gekarakteriseerd als instrumentele 
georganiseerde en koelbloedige agressie. De hierboven beschreven kenmerken van 
proactieve agressie komen overeen met een aantal psychopathische karakteristieken. 
Lynam (1996) vond dat kinderen met ADHD èn een gedragsstoornis (CD) een risico hadden 
op het ontwikkelen van psychopathie op latere leeftijd. Mogelijk wijst dit op een samenhang 
tussen proactieve agressie en ADHD en CD. Ook is gebleken dat met name proactieve en 
niet reactieve agressie voorspellend is voor delinquentie tot in de volwassenheid. Dodge en 
anderen (1997) vonden dat reactief agressieve kinderen problemen hadden met het 
verwerken van informatie, met name in de stadia van codering, verwerking en interpretatie 
van sociale informatie, wat resulteerde in een hostile attributional bias (de neiging aan 
gedrag van anderen een vijandige bedoeling toe te kennen).  

Bestudering van de literatuur betreffende risicofactoren bij kinderen levert een groot 
aantal mogelijk risico- en beschermende factoren op (zie bijlage 4 voor een beschrijving van 
de literatuur). Deze staan vermeld in tabel 3.1. 
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Tabel 3.1 risico- en protectieve factoren 

 Risico factor 

Individuele kind factoren 
 

 
Moeilijk temperament, Hyperactiviteit in combinatie met storend gedrag, Wreed naar 
anderen, Impulsiviteit, Thrill seeking/sensation seeking, Fearlessness, Manipulatief, 
Onverantwoordelijk, Onbetrouwbaar, Weglopen, laat thuiskomen zonder laten weten, 
Depressie, Concentratieproblemen, Conflicten met autoriteitsproblemen, Middelen 
gebruik, Agressie, Vroege start probleem gedrag, Lage intelligentie, Lood vergiftiging, 
Geslacht, Etniciteit, Leeftijd eerste delict, Geboorte/zwangerschapscomplicaties, 
Beperkte sociale vaardigheden, Hostile attributional bias, Executief functioneren, 
Copingstategieën, Gebrek aan empatisch vermogen, Psychoneurologische afwijkingen 
(zoals lagere hartslag), Psychopathologie (CD/ODD m.n. in combinatie met ADHD, 
ontwikkelingsstoornissen), Minimale fysieke anomalieën, Trauma/live events 

Gezinsfactoren 

 
Antisociaal of delinquent gedrag ouders, Middelenmisbruik ouders, 
Opvoedvaardigheden ouders, Weinig supervisie door ouders, Fysiek straffen/ wijze 
disciplinering (zeer inconsequent), Slechte communicatie, Slechte relatie tussen ouder 
en kind, Misbruik (fysiek/seksueel) door ouder, Verwaarlozing door ouder, Depressie 
moeder, Roken van moeder tijdens zwangerschap, Tiener moederschap van de 
moeder, Meningverschil ouders over disciplinering kind, Eenouder gezin, Groot gezin, 
Grote wisseling van primaire verzorgers, Lage SES, Werkeloosheid ouder, Laag 
opgeleide moeder, Gemakkelijke toegang tot wapens,  

School factoren 

 
Slechte prestaties, Leerproblemen, Te oud voor klas, Zwakke band met school, Lage 
opleidingsaspiraties, Lage motivatie voor school, Slecht georganiseerde en 
functionerende school, Spijbelen 

Leeftijdgenoten Omgang met delinquente of deviante leeftijdgenoten of broers/zussen, Afwijzing door 
leeftijdgenoten, Bendelidmaatschap 

Overige 
omgevingsfactoren 

Mate van urbanisatie, Achterstandsbuurt en armoede, Gedesorganiseerde buurt, 
Aanwezigheid van wapens, Blootstelling aan geweld via de media 

 Protectieve factor 

 Intelligentie, Positieve zelfwaardering, Adequate supervisie ouders, 
Opvoedvaardigheden ouders, Gemakkelijk temperament, Angst, Schoolmotivatie, 
Inhibitie, Hoge hartslag, Verantwoordelijkheid nemen, In staat zijn schuld te ervaren, 
Betrouwbaarheid, Goede leerprestaties, Wonen in een goede/niet criminele buurt, 
Goede relatie met ouders 

 
De belangrijkste voorspellers van persisterend antisociaal gedrag lijken gelegen in 

het individu: gezondheid, geslacht, temperament, cognitieve vaardigheden, schoolprestaties, 
persoonlijkheidskenmerken, mentale stoornissen zoals hyperactiviteit, en in het gezin: 
hechting binnen het gezin, ouderlijke opvoedvaardigheden, problemen bij de ouders, broers 
en zussen, en een lage sociaal economische status. 

Uit onderzoek naar het onderscheid tussen de LCP-groep (early onset and life course 
persistent) en de AL-groep (adolescence limited) (Moffit, 1993) blijkt met name een 
samenspel van vroeg aanwezige intrinsieke kenmerken èn het opgroeien in een 
‘criminogeen’ milieu voorspellend voor een stabiel antisociaal levenspatroon (LCP-groep). 
Tot de individuele factoren behoren onder andere neuropsychologische problemen, zoals 
impulsiviteit en aandachtsproblemen, een lage (vooral verbale) intelligentie en hyperactiviteit 
(Moffitt & Caspi, 2001). De neuropsychologische beperkingen kunnen een genetische 
etiologie kennen of ontstaan als gevolg van omstandigheden, zoals 
zwangerschapscomplicaties, geboortecomplicaties alsook druggebruik van de moeder 
tijdens de zwangerschap, gebrek aan voeding, gebrek aan stimulatie na geboorte en gebrek 
aan affectie na de geboorte. Twee soorten neuropsychologische afwijkingen zijn empirisch 
gerelateerd aan antisociaal gedrag: verbaal disfunctioneren en afwijkingen in de executieve 
functies. Het verbaal disfunctioneren kan invloed uitoefenen op het lezen, het schrijven, het 
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zich kunnne uitdrukken met taal, het probleem oplossend vermogen en het geheugen. Onder 
executieve disfuncties vallen symptomen als aandachtsproblemen, beperkte zelfcontrole, 
niet kunnen uitstellen van beloning, gebrek aan inhibitie en impulsiviteit (Moffitt, 1997).  

Inmiddels blijkt uit de onderzoeken van Moffitt (o.a. 1993, 2001) dat weliswaar een 
onderscheid kan worden gemaakt tussen LCP en AL kinderen, maar dat er ook een vroeg 
startende groep is die tijdens de adolescentie minder delinquent gedrag gaat vertonen, dat 
een aanzienlijke groep niet in een van de groepen onderverdeeld kan worden en dat een 
deel van de AL personen niet ophoudt na de adolescentie. De groep early onset kinderen 
waarbij het antisociale gedrag niet persisteert tot in de (late) adolescentie vormt een 
interessante onderzoeksgroep, omdat herkenning van de factoren die hiermee 
samenhangen mogelijks relevant zijn vanuit interventieoogpunt. Het blijkt dat niet in 
herhaling vallende delinquenten minder risicofactoren, meer protectieve factoren en minder 
stressoren vertonen dan recidivisten (Lahey, Loeber, Burke & Rathouz, 2002). Dergelijke 
factoren zouden mogelijk effectieve interventiedoelen vormen.  

Naast risicofactoren zijn er ook protectieve factoren geïdentificeerd (Loeber and 
Farrington, 2000). Dit zijn factoren die ondanks aanwezige risicofactoren de kans op het 
ontstaan van een stoornis verminderen. De bekendste zijn: intelligentie, positieve 
zelfwaardering, een ‘gemakkelijk’ temperament en (opvoedings)vaardigheden en adequate 
supervisie van de ouders/verzorgers. Daarbij blijken protectieve factoren mogelijk op jonge 
leeftijd van grotere invloed te zijn op het voorkomen van delinquent gedrag dan bij 
adolescenten (Stouthamer-Loeber et al., 2002).  

3.3 Keuze Instrumentarium 

3.3.1 Overwegingen  

Bovenstaande inventarisatie heeft voor het huidige onderzoek geleid tot het 
samenstellen van een instrumentarium waarmee naar verwachting (persistent) 
normovertredende kinderen herhaald onderzocht kunnen worden en waarmee verschillende 
vormen van antisociaal gedrag kunnen worden onderscheiden. Hierbij worden derhalve 
zowel kind-factoren, gezinsfactoren als omgevingsfactoren in kaart gebracht. Of de 
constructen die gemeten worden met het instrumentarium ook daadwerkelijk in staat zijn al 
dan niet recidive te voorspellen, zal pas kunnen blijken uit follow-up onderzoek. Biologische 
factoren (zoals hartslag en cortisol), executieve functies en opvoedingsobservaties worden 
niet nagegaan in dit onderzoek omdat dat het onderzoek te intensief zou maken en omdat 
deze kenmerken niet betrouwbaar kunnen worden gemeten bij onderzoek op verschillende 
locaties. Angst wordt in de algemene vragenlijsten ge:inventariseerd (o.a. SDQ). Er is voor 
gekozen niet te differentiëren tussen soort angst (specifieke angsten zoals fobieën of meer 
gegeneraliseerde angst) aangezien de invloed van specifieke vormen van angst op 
antisociaal gedrag nog onduidelijk is. Het onderzoeken van verschillende soorten angst zou 
bovendien een testprotocol opleveren dat grotendeels door deze angstmaten in beslag zou 
worden genomen.  

De instrumenten worden in de volgende paragraaf kort besproken, zie voor een 
uitgebreide beschrijving van de onderzoeksinstrumenten bijlage 5. In de pilot zal aan de 
hand van spreidingsdata en kwalitatief onderzoek worden onderzocht of de geselecteerde 
instrumenten geschikt zijn om de onderzoeksvraagstelling van het hoofdonderzoek te 
beantwoorden.  

3.3.2 Beschrijving instrumentarium 

Onderstaand instrumentarium staat per concept vermeld in tabel 3.2. Daarbij is 
tevens weergegeven op welke tijdstippen en bij welke informanten het instrumentarium zal 
worden afgenomen. 
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Algemeen functioneren van het kind 

• De Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) geeft een indicatie van 
psychopathologie en het sociaal functioneren van het kind (Goodman, 1997; 
Nederlandse vertaling: Van Widenveld, Goedhart, Treffers & Goodman, 2001; Goedhart, 
Treffers & Widenfelt, 2003). De SDQ wordt bij het kind, de ouders en de leerkracht 
afgenomen. De Nederlandse normen voor de SDQ zijn in ontwikkeling (Van Widenveld 
et al., 2001). 

• De Signaleringslijst bevraagt gezinsrisicofactoren en risicofactoren binnen de 
vriendengroep en in de omgang met leeftijdgenoten. Ook risicofactoren betreffende 
school worden uitgevraagd. De vragenlijst wordt ingevuld door de leerkracht en is 
ontwikkeld door PI-Research (Orobio de Castro, 2000). 

• De Social And Health Assessment (SAHA) is een samengesteld 
zelfrapportageinstrument dat als doel heeft risicogedrag en psychopathologie bij 11 tot 
18–jarigen te bevragen (Weissberg, Caplan & Harwood, 1991; Schwab-Stone, Chen, 
Greenberger, Silver, Lichtman & Voyce, 1999; Nederlandse vertaling: Jespers & 
Mussche, 2002). In het onderhavige onderzoek wordt een aantal onderdelen van de 
vragenlijst afgenomen (in totaal 19). Deze zijn tekstueel aangepast aan de Nederlandse 
situatie en aan de leeftijd van de onderzoeksgroep. De onderdelen die in dit onderzoek 
worden gebruikt, richten zich op de dagelijkse bezigheden van de jongere, deviant 
gedrag van vrienden, de sociaal economische status (SES) van de woonbuurt, 
depressie (aan de hand van DSM-criteria), ouderkenmerken (opgedeeld in 
betrokkenheid, controle, genegenheid en inconsistente aanpak van straffen en belonen), 
pro-sociale attitudes, inschatten van risico, bereidheid tot agressie, pesten, suïcide en 
sensatiezoekend gedrag. 

• De Tanner meet de lichamelijke puberteitsrijping van het kind. Bij deze test wordt aan de 
hand van standaard plaatjes de volgroeiing van het geslachtsdeel en de groei van het 
schaamhaar aangegeven (Marshall & Tanner, 1970). 

• De sociale wenselijkheid-items van de Sociale Angst Schaal voor Kinderen (SAS-K) 
wordt ingevuld door de kinderen om de neiging tot sociaal wenselijk antwoorden in kaart 
te brengen. De SAS-K is genormeerd met een representatieve steekproef  (Evers et al., 
2000).  

Intellectueel functioneren kind 
• In het onderhavige onderzoek worden als indicatie voor intelligentie twee subtests 

(blokpatronen en woordenschat) van de Wechsler Intelligence Scale for Children-
Revised, WISC-R (bewerking van de WISC 1974 van D. Wechsler door de WISC-R 
Projectgroep, 1986). De test is genormeerd op een representatieve steekproef van 200 
Nederlandse kinderen en 1000 Vlaamse kinderen (1980/1981). 

• De 1-minuut-leestest geeft een snelle niveaubepaling van de leesvaardigheid (Brus & 
Voeten, 1972). In één minuut moet het kind zoveel mogelijk woorden van een blad 
lezen. De test is genormeerd voor de Nederlandse basisschool populatie (Van den Bos, 
Lutje-Spelberg, Scheepstra & De Vries, 1994).  

Agressie maten 
• De WAS is de Nederlandse bewerking van de Self-Report of Antisocial Behavior 

(Loeber, Loeber-Stoutman, Van Kammen & Farrington, 1987; Nederlandse bewerking: 
Slot, Orobio de Castro & Duivenvoorden, 2000) en geeft een indicatie van antisociaal 
gedrag van het kind. In de vragenlijst wordt heimelijk overtredend gedrag, openlijk 
overtredend gedrag en authoriteitsconflicten uitgevraagd, gelijk aan de drie door Loeber 
beschreven ontwikkelingspaden voor delinquentie. Er bestaan drie versies van de WAS: 
een kind-, ouder- en leerkrachtversie.  

• De Reactive Proactive Questionnaire (RPQ) (Raine, Dodge, Loeber, Gatzke-Kopp, 
Lynam, Reynolds, Stouthamer-Loeber & Liu, under review; Nederlandse vertaling: Van 
Domburgh & Popma, 2003) geeft een indicatie van reactief en proactief agressief 
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gedrag. De lijst wordt door het kind ingevuld en is nog niet genormeerd voor de 
Nederlandse populatie. 

• Bij het ‘Sociale Informatieverwerking Interview’ van Orobio de Castro (2000) wordt aan 
hand van verhaaltjes nagegaan hoe kinderen sociale situaties interpreteren, hoe ze in 
sociale situaties met emoties omgaan en hoe ze op sociale situaties reageren. 
Onderzocht wordt of de proefpersoon het gedrag van anderen vijandig attribueert. Het 
instrument is niet genormeerd. 

Psychopathologie van het kind 
• De Diagnostic Interview Schedule for Children (DISC, American Psychiatric Association, 

1987; Nederlandse vertaling: Verhulst, Van der Ende, Ferdinant, & Kasius, 1997) is een 
gestructureerd interview dat de aanwezigheid van psychopathologie in kaart breng 
(Fisher, Wicks, Schaffer, Piacentini & Lapkin, 1992). In het onderzoek worden de 
onderdelen ADHD (Aandachtstekort/hyperactiviteitstoornis), ODD (oppositioneel 
opstandige gedragsstoornis), CD (gedragsstoornis) en PTSS (posttraumatische stress-
stoornis) van de ouder-versie afgenomen. 

• De Vragenlijst voor Inventarisatie van Sociaal gedrag van Kinderen (VISK) is een 
oudervragenlijst die werd ontwikkeld om probleemgedrag van kinderen met (mildere) 
varianten van pervasieve ontwikkelingsstoornissen nauwkeurig te omschrijven (Luteijn, 
Minderaa & Jackson, 2002). De VISK kan worden afgenomen bij ouders en van de lijst 
zijn normgegevens beschikbaar. 

• De trauma vragenlijst is een self-report instrument dat een beeld geeft van eventuele 
meegemaakte traumatische gebeurtenissen. Deze lijst is niet genormeerd en wordt bij 
het kind afgenomen. 

Gezinsmaten 
• De SES-vragenlijst geeft een weergave van de Sociaal Economische Status van het 

gezin van het kind. De vragenlijst is gebaseerd op de vragen uit de Vragenlijst 
Gegevens Jeugdigen van Vreugdenhil, Doreleijers & Van den Brink (2003) en bepaalt 
de SES op gelijke wijze als door het CBS wordt gedaan. De vragenlijst bevat daarnaast 
nog vragen over de zwangerschap, politiecontact van gezinsleden, psychische 
problematiek in het gezin, verslavingsproblematiek en medicijngebruik. 

• De SCL-90 is de Nederlandse bewerking van de Symptom Checklist van Derogatis, 
Lipman & Covi (1973) door Arrindel & Ettema (1986). De vragenlijst is genormeerd en 
meet recent ervaren klachten (lichamelijk en psychisch). De totaalscore geeft een 
indicatie van psychopathologie. 

• De Nijmeegse Ouderlijke Stressindex (NOSI, De Brock, Vermulst, Gerris & 
Abindin,1992; 2003) is een genormeerde Nederlandse bewerking van de Amerikaanse 
Parenting Stress Index (PSI) van Abindin (1983). De NOSI richt zich op opvoeding in het 
gezin en andere primaire levensvormen en vraagt de pedagogische belasting van de 
ouders uit (De Brock et al., 1992). 

• De Vragenlijst Meegemaakte Gebeurtenissen (VMG) brengt op gestructureerde wijze life 
events en risicovolle gebeurtenissen en omstandigheden binnen het gezin in kaart 
(Veerman, Ten Brink, et al., 1997; 2003). De lijst is genormeerd voor de Nederlandse 
populatie. 
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Tabel 3.2 

Afname per meting 
Concepten Instrumenten 

T0 T1 T2 
Bron 

Registratie  X X X Politie, justitie Delictgedrag 

WAS X X X Kind, ouder, leraar 

       SDQ X X X Kind, ouder & leraar 

       DISC** X  X Ouder 

       SAHA** X X X Kind  

       Trauma vragenlijst  X X X Kind 

Psychopathologie 

   -CD/ODD 

   -ADHD 

   -Middelengebruik 

   -Depressie 

   -PTSS 

   -Ontwikkelingsst. 

       VISK 

 

X 

 
 

X 

 

Ouder 

  

twee subtests WISC X   Kind Cognitief niveau 

1-minuut leestest X X X Kind 

WAS X X X Kind, ouder & leraar  Agressie (overt/covert) 

               (re-/proactief) RPQ X X X Kind 

   Sociale wenselijkheid X X X Kind 

   attributietaak X X X Ouder 

 

Sociaal functioneren 

   SDQ X X X Ouder, kind & leraar 

Kenmerken van puberteit Tanner X X X Ouder & kind 

Life-events Vmg X X* X* Ouder  

Sociaaldemografische 
gegevens SES vragenlijst** X X* X* Ouder  

Signaleringslijst X X X Leraar  familiale risicofactoren 

SES vragenlijst** X X* X* Ouder 

Belasting ouders NOSI X  X Ouder 

Psychopathologie ouders SCL-90 X X X Ouder 

   SAHA** X X X Kind 

   DISC** X  X Ouder 

   Signaleringslijst X X X Leerkracht 

School: 

motivatie 

prestaties 

gedrag 
   WAS X X X Kind, ouder & leraar 

Buurt postcode X X X Ouder 

SAHA ** X X X Ouder Vrienden/leeftijdgenoten 

Signaleringslijst X X X Leraar 

* Op T1 en T2 zal een aangepaste versie van het interview worden afgenomen, waarbij gevraagd zal 
worden naar gebeurtenissen in het afgelopen jaar. 

** Alleen de voor ons van belang zijnde delen van de SAHA, en de DISC (CD/ODD/PTSS/ADHD) worden 
gebruikt. Aan de SES vragenlijst wordt een aantal vragen over geboorte- en zwangerschapscomplicaties en 
tienermoederschap toegevoegd. 
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3.4 Logistiek en benadering 

Ten behoeve van de pilotstudie bleken de regio’s Utrecht en Gelderland-Midden met 
enthousiasme bereid mee te werken aan de benadering van de kinderen. In de regio Utrecht 
zijn alle 12-minners van de gehele politieregio (overeenkomend met de provincie Utrecht) in 
het onderzoek betrokken, in de regio Gelderland-Midden zijn alleen 12-minners uit de het 
district Arnhem Veluwezoom in het onderzoek betrokken. In beide regio’s is door de 
korpsleiding een medewerker uit het korps aangewezen die voor de onderzoekers de 
praktische uitvoering van de benadering van kinderen en ouders voor het onderzoek zou 
doen. De pilotonderzoeksgroep bestaat uit kinderen tot twaalf jaar die voor het eerst door de 
politie geregistreerd werden wegens normovertredend gedrag.  

Procedure 

1. De politie hield wekelijks bij welke 12-minners er in het BPS (Bedrijfs Processen Systeem) 
werden geregistreerd. Vervolgens vond selectie plaats door de onderzoekers aan de hand 
van een aantal criteria. Kinderen werden uitgesloten van benadering indien: 
a. er eerder normovertredend gedrag door de politie geregistreerd werd; 
b. de ouders niet op de hoogte waren van de politieregistratie (dat werd door de politie 

bij de betrokken agent nagegaan); 
c. het kind in een asielzoekerscentrum zat; 
d. het kind in opdracht van een ouder het normovertredend gedrag had vertoond; 
e. benadering van kinderen/ouders nog lopend politieonderzoek zou schaden; 
f. de ouders van de kinderen de Nederlandse taal niet machtig waren. 

2. De gegevens van de kinderen werden geanonimiseerd doorgegeven aan de 
hoofdonderzoeker. Ook de gegevens van de kinderen die niet in aanmerking kwamen 
voor benadering wegens de genoemde redenen b t/m e, werden geanonimiseerd ter 
registratie doorgegeven aan de onderzoeker.  

3. Vervolgens werd door de politie namens de onderzoekers een informatiebrief opgestuurd 
naar de ouders van de kinderen die voor benadering in aanmerking kwamen (zie bijlage 
2). Deze brief werd verstuurd in een enveloppe van de politie. Door middel van de brief 
werd de ouders gemeld dat zij binnenkort telefonisch benaderd zouden worden door een 
politiefunctionaris. Per week werd er een belronde gehouden waarbij één 
politiefunctionaris per regio in eerste instantie contact opnam met de ouders om hen 
toestemming te vragen voor benadering door de onderzoekers. Indien bij de politie geen 
telefoonnummer van het kind bekend was, werd eenzelfde brief verstuurd, maar voorzien 
van een antwoordstrook en een retourenveloppe. Indien de antwoordstrook niet binnen 
anderhalve week teruggestuurd werd, werd een herinnering gestuurd. Indien aan het kind 
een STOP-reactie werd aangeboden, werd contact gezocht met bureau Halt. Zo mogelijk 
vond benadering via bureau Halt plaats. Indien er wegens het normovertredend gedrag 
contact was met de Raad voor de Kinderbescherming, werd eerst de Raad op de hoogte 
gebracht en vond benadering zo mogelijk via de Raad plaats. 

4. Als er door de ouders toestemming werd gegeven voor benadering door de onderzoekers, 
werd door de onderzoekers zelf contact opgenomen met de ouders om het doel van het 
onderzoek en de verdere procedure toe te lichten en medewerking te vragen. Indien 
medewerking werd verleend, werd een afspraak gemaakt met de ouder en met het kind. 

5. De onderzoeksgesprekken met de ouder en het kind vonden, onafhankelijk van elkaar, op 
het zelfde moment plaats. Tijdens de afspraak werd door de ouder een 
toestemmingsformulier (zie bijlage 3) getekend, waarbij hij/zij verklaarde toestemming te 
geven voor het gebruik van de gegevens voor wetenschappelijke doeleinden en geen 
bezwaar te hebben tegen benadering over een jaar ten behoeve van follow-up onderzoek. 
Zowel in de schriftelijke aankondiging als tijdens het onderzoekscontact werd benadrukt 
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dat de onderzoeksgegevens niet voor eventueel politie- of Raadsonderzoek beschikbaar 
zouden zijn (tenzij de ouder(s) daar zelf uitdrukkelijk om verzochten). 

6. Aan het eind van het gesprek werd de ouder gevraagd of zij toestemming wilden geven 
voor het opsturen van een aantal vragenlijsten aan de leerkracht van het kind. Indien de 
ouder toestemde, bleek dit uit het medeondertekenen van de begeleidende brief die naar 
de leraar gestuurd zou worden (zie bijlage 4). Het kind ontving aan het einde van het 
onderzoek een attentie voor zijn of haar deelname. Indien ouders benieuwd waren naar 
de onderzoeksresultaten op individueel vlak of op de hoogte gehouden wilden worden van 
het onderzoek, dan was daar mogelijkheid toe. Wanneer geen van de ouders de 
Nederlandse taal voldoende machtig was om aan het onderzoek deel te nemen, vielen zij 
buiten het onderzoek.  

 Aanpassingen  benaderingsprocedure 
• In de loop van het pilotonderzoek bleek het soms lastig zicht te houden op alle 

kinderen die in de benaderingsprocedure zaten. Intensiever contact tussen de 
hoofdonderzoeker en de politie leidde tot betere opvolging op dit gebied.  

• Aanvankelijk werd niet gewerkt met een antwoordstrook indien er geen 
telefoonnummer bekend was. Hierdoor was van een grote groep ouders, van wie geen 
telefoonnummer bekend was, niet duidelijk of zij al dan niet aan het onderzoek mee 
zouden willen werken. De toevoeging van een antwoordstrook leidde ertoe dat ook de 
ouders van wie geen telefoonnummer bekend was, benaderd konden worden. 

• Het overhalen en geruststellen van ouders nam soms veel tijd in beslag. Het bellen 
naar de ouders werd door de medewerkers van de politie dan ook als intensief en 
soms moeilijk ervaren, met name op het moment dat er bij het kind slechts sprake was 
van minimaal normovertredend gedrag. Om alle partijen gemotiveerd te houden, is veel 
contact geweest over de wijze van telefoneren. 

• Door de tijdsinvestering die het heeft gekost om de benaderingsprocedure in werking 
te stellen en goed te laten verlopen, zijn wij in de loop van de pilot genoodzaakt 
geweest de planning aan te passen en heeft de pilot meer tijd in beslag genomen dan 
was voorzien. Met de politie Utrecht is uiteindelijk overeengekomen de 
politiefunctionaris die de benadering buiten haar werktijd deed, te vergoeden voor de 
inzet.  

• Een aantal kinderen is ten onrechte niet betrokken in het onderzoek. Zo zijn gedurende 
een bepaalde periode kinderen van wie geen telefoonnummer bekend was, in het 
geheel niet benaderd. Ook kinderen waarbij de ouders een conflict hadden met de 
politie zijn in een aantal gevallen niet benaderd. Meer overleg over de 
benaderingscriteria en het bespreken van de moeilijke of onduidelijke gevallen heeft 
ertoe geleid dat het niet meer voorkomt dat kinderen nu ten onrechte niet benaderd 
worden. 

• In een aantal gevallen bleek dat ouders niet op de hoogte waren van het politiecontact 
van hun kind en door middel van de onderzoeksbrief voor het eerst op de hoogte 
werden gesteld van dit contact. Door een aantal ouders is dan ook boos naar de politie 
gebeld. Om dergelijke vervelende situaties te voorkomen, is er in de procedure een 
extra controle ingevoegd waarbij de politiefunctionaris bij de agent die het contact met 
het kind had, nagaat of de ouders op de hoogte zijn gesteld.  

Bovenstaande aanpassingen hebben er uiteindelijk toe geleid dat het benaderingsprotocol 
uitvoerbaar is en dat alle in aanmerking komende kinderen en ouders worden benaderd. 
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3.5 Pilot onderzoeksgroep  

3.5.1 Respons pilot 

Alle kinderen die in aanmerking kwamen, werden in de periode april 2003 t/m begin 
november 2003 geregistreerd wegens normovertredend gedrag. De selectieprocedure staat 
schematisch weergegeven in figuur 3.1. In deze periode werden 232 normovertredende 12-
minners geregistreerd in de deelnemende subregio van de politieregio Gelderland-Midden 
(namelijk Arnhem-Veluwezoom) en in de politieregio Utrecht (overeenkomend met de 
provincie Utrecht), van wie er 141 voor benadering in aanmerking kwamen. De reden van 
niet-benadering (n=91) is vooral gelegen in het niet op de hoogte zijn van de ouders van het 
politiecontact van het kind. Verder waren er verschillende reden zoals: asielzoeker (n=3), 
ouders spreken geen enkel Nederlands (n=2), wonen buiten de regio (n=6), kinderen hebben 
delict in opdracht van de ouders gepleegd (n=8), ouders ontkennen gedrag van het kind en 
hebben conflict met politie (n=7) en nog lopend onderzoek (n=6). Daarnaast is in 24% van de 
gevallen onterecht niet benaderd, om eerder vermelde redenen.  
 

figuur 3.1 Totstandkoming onderzoeksgroep 

 

 

Achtenveertig benaderde personen hebben toegestemd in deelname (responders), 
76 weigerden deelname (non-responders) en 17 waren onbereikbaar (non-responders). Dit 
komt neer op een inclusiepercentage van 34%. Het responspercentage ligt hoger indien 
alleen wordt gekeken naar de kinderen die telefonisch benaderd zijn (50%). Van de in totaal 
22 voor een stopreactie geregistreerde kinderen, verleenden negen (41%) ouders en 
kinderen medewerking aan het onderzoek. Eénvijfde van de kinderen die medewerking 
verleenden, had bijgevolg een stop-reactie ondergaan.  
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3.5.2 Vergelijking responders / non-responders pilot 

Leeftijd en geslacht 

Zowel indien per regio (Arnhem apart en Utrecht apart) als indien voor de hele groep 
getoetst wordt, is er geen verschil in leeftijdsverdeling tussen responders en non-reponders 
(gehele groep: t=.659, p=.51, p=.40; Arnhem: t=1,546, p=0.13 en Utrecht: t=.454, p=.65). De 
leeftijd van de geregistreerde kinderen varieerde tussen de 5 en 11 jaar (zowel in Utrecht als 
in Arnhem), waarvan ruim 90% tussen de 8 en 11 jaar oud was (zie voor een 
leeftijdsverdeling van de onderzoeksgroep tabel 3.2 en 3.3). In Arnhem hebben er wat 
minder kinderen uit de lage leeftijdsgroepen meegewerkt aan het onderzoek.  

 

Figuur 3.2 leeftijd kinderen Arnhem Figuur 3.3 leeftijd kinderen Utrecht 
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Zowel indien per regio wordt getoetst als indien voor de hele groep getoetst wordt, is 
er geen verschil in de sexe verdeling tussen responders en non-reponders (gehele groep: 
÷2=2.46 p=.29; Arnhem ÷2=1.30 p=.25 en Utrecht ÷2=0.05 p=.82). Van de geregistreerde 
kinderen was 10,8% (n=25) een meisje, terwijl in de pilotgroep 8,3% (n=4) van het vrouwelijk 
geslacht is.  

Urbanisatie en sociaal-economische status 

Aan de hand van gegevens van gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek 
zijn op basis van de postcode van het kind de mate van urbanisatie van de wijk en de 
sociaal-economische status van het postcodegebied bepaald. Zowel indien per regio als 
indien voor de hele groep getoetst wordt, is er geen verschil in de mate van verstedelijking 
tussen de responders en non-reponders (gehele groep: ÷2=2.10(3) p=.55; per regio: Mann-
Whitney toets, Arnhem p=0.45 en Utrecht p=0.34). De mate van verstedelijking van de 
kinderen staat per regio vermeld in figuur 3.4 en 3.5. De meeste van de benaderde kinderen 
komen uit een matig tot sterk verstedelijkt gebied.  
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Figuur 3.4 urbanisatiegraad Arnhem Figuur 3.5 urbanisatiegraad Utrecht 
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Zowel indien per regio als indien voor de hele groep getoetst wordt, is er geen 

verschil in de sociaal-economische status van de woongebieden tussen responders en non-
reponders (gehele groep: ÷2=8.99(5) p=.11; per regio: Mann-Whitney toets, Arnhem p=0.09 
en Utrecht p=0.26). Van de onderzoeksgroep blijken de meeste kinderen afkomstig uit een 
postcodegebied met een lage sociaal-economische status (zie figuur 4.6 en 4.7 voor een 
verdeling per regio). Opvallend is dat in Utrecht ook een groot aantal kinderen uit buurten 
met een hoog sociaal-economische status afkomstig is. Dat zijn in veel gevallen de matig 
verstedelijkte gebieden in de regio. In Arnhem bestaat er een tendens tot overrepresentatie 
van de hoog sociaal economische status in de deelnemende groep kinderen en een 
onderrepresentatie van de laag sociaal economische status. Kinderen uit een buurt met een 
lage sociaal economische status lijken derhalve minder geneigd tot medewerking. 

 

Figuur 3.6 economische status Arnhem Figuur 3.7 economische status Utrecht 
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Geregistreerde normovertredingen  

Zowel indien per regio als indien voor de hele groep getoetst wordt, is er geen 
verschil in de soort normovertredingen tussen responders en non-responders (gehele groep: 
÷2=2.93(3) p=.40; per regio: Mann-Whitney toets, Arnhem p=0.89 en Utrecht p=0.59). In 
Arnhem blijken de deelnemende kinderen met name geregistreerd te zijn wegens diefstal en 
vandalisme (zie figuren 3.8 en 3.9 voor een verdeling per regio). In Utrecht is er ook een 
aantal wegens brandstichting door de politie geregistreerd. Slechts een klein aantal kinderen 
werd omwille van gewelddadig gedrag geregistreerd tijdens de onderzoeksperiode, waarbij 
het opvalt dat maar weinigen deelnamen aan het onderzoek. 
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Figuur 3.8 soort norm overtreden  Arnhem Figuur 3.9 soort norm overtreden Utrecht 
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3.6 Afname instrumentarium  

Van alle ouders van de kinderen hebben wij een ondertekend toestemmingsformulier 
voor het onderzoek, waarbij zij tevens toestemming gaven voor benadering voor het vervolg 
van het onderzoek. Om de bruikbaarheid van het instrumentarium voor het hoofdonderzoek 
te bepalen is van de verschillende instrumenten de spreiding onderzocht en is een 
kwalitatieve evaluatie op basis van opgedane ervaringen uitgevoerd. Afname van het gehele 
instrumentarium bleek bij zowel de ouders als de kinderen anderhalf tot ruim twee uur in 
beslag te nemen. Van de 45 proefpersonen hebben in zeven gevallen alleen de ouders hun 
medewerking aan het onderzoek verleend. In één geval wilde de ouder de vragen niet 
beantwoorden, maar gaf wel toestemming dat aan het kind vragen werden gesteld. Bij het 
kinderinstrumentarium ontbreekt een aantal exemplaren van de RPQ, de 1-minuut leestest, 
de sociale wenselijkeidsvragenlijst en de attributietaak en bij het ouderinstrumentarium een 
aantal exemplaren van de VISK, omdat deze pas in een later stadium aan het 
instrumentarium werden toegevoegd. Dertig ouders (67%) hebben toestemming gegeven 
voor het benaderen van de leerkracht. In vijf gevallen moeten onderzoekers de vragenlijsten 
nog van de leerkracht retour krijgen.  

Over het algemeen bleken de lijsten geschikt voor afname. Wegens taalproblemen 
bleek het echter in een aantal gevallen onmogelijk een aantal vragenlijsten bij de ouders af 
te nemen. Dit betrof met name de NOSI (8 gevallen), de SCL-90 (8 gevallen) en de DISC (4 
gevallen). De NOSI, die ouderlijke mate van opvoedingsstress meet, en de SCL-90, waarvan 
de totaalscore een indicatie van psychopathologie bij de ouders meet, werden door de 
ouders als lang en intrusief ervaren. Deze lijsten konden alleen worden afgenomen indien er 
al enige band met de ouders was opgebouwd. De vragen gaan over de ouders zelf en niet 
over het kind. Opvallend was dat allochtone ouders over het algemeen minder 
probleemgedrag rapporteerden dan autochtone ouders. 
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3.7 Eerste uitkomsten testgegevens pilot 

Hieronder volgt een beschrijving van de pilotgroep aan de hand van de 
instrumenten. Hierbij dient nadrukkelijk te worden vermeld dat deze gegevens worden 
vermeld in het kader van het onderzoek naar de bruikbaarheid van het 
instrumentarium. Gezien het kleine aantal kinderen in de pilotgroep kunnen de 
gegevens in deze fase van het onderzoek niet als representatief worden beschouwd 
voor twaalfminners die door de politie geregistreerd worden. 

3.7.1 Gezinsachtergronden en etniciteit 

In 45% (n=20) van de gevallen had het kind een niet-Nederlandse achtergrond, 
gedefinieerd als ten minste één ouder die niet in Nederland geboren is (zie figuur 3.10 voor 
een exacte verdeling).  

Figuur 3.10 verdeling etniciteit 
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Uit de SES vragenlijst bleek dat 34% van de kinderen uit een gezin komt waar een 
ander gezinslid (ouders of broer/zus) psychische problemen heeft of ooit heeft gehad en in 
33% van de gezinnen is een ander gezinslid ooit in aanraking gekomen met de politie. Op de 
SCL-90 totaalscore, wat een indicatie is voor psychopathologie bij de ouder, scoort 12% van 
de ouders hoog tot zeer hoog. Op basis van de verdeling van de totaalscore in de normale 
populatie zou verwacht worden dat 20% hoog tot zeer hoog zou scoren. In verhouding wordt 
derhalve op de SES vragenlijst meer psychiatrische problematiek gerapporteerd dan in de 
normale bevolking, terwijl er op de SCL-90 minder klachten worden gerapporteerd. Een groot 
percentage van de ouders scoort laag tot zeer laag (41%), wat mogelijk duidt op een 
defensieve invul tendens. Op basis van de verdeling van de normgroep op deze lijst zou 
verwacht worden dat 35% laag tot zeer laag zou scoren. De spreiding op de SCL-90 is goed 
(zie figuur 3.11). Door een aantal ouders werd gerapporteerd dat zij de SCL-90 lang en vrij 
intrusief vonden; de vragen gaan immers over hen en niet over het kind. Daarnaast was in 
een aantal gevallen (n=8) afname niet mogelijk wegens taalproblemen. Op de NOSI, die een 
indicatie geeft van ervaren stress in de opvoeding, werd door 18% van de ouders vergeleken 
met de norm veel tot zeer veel stress in de opvoeding van het kind ervaren. Dit percentage is 
vergelijkbaar met het percentage dat in de normale populatie gevonden wordt. De spreiding 
op de NOSI was goed (gem=130,1 sd=33,5, range 84-188).  De lijst werd als lang en moeilijk 
ervaren aangezien de vragen zich herhalen in verschillende nuances. Door een aantal 
ouders werden deze nuances niet gemerkt, waardoor de vragen als herhalingen 
overkwamen.  
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Figuur 3.11, genormeerde SCL-90 score (n=35) 
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3.7.2 Intellectueel en schools functioneren 

Een betrekkelijk groot aantal kinderen (15%) heeft, gemeten met de verkorte WISC, 
een geschat IQ dat twee standaarddeviaties onder het gemiddelde van de normale populatie 
ligt (< 70). Zie voor de spreiding figuur 3.12. Allochtone kinderen lijken minder goed in staat 
woorden verbaal te omschrijven. Wellicht is hier naast een taalachterstand ook sprake van 
een transcultureel probleem.  

Een hoog percentage (48%) van de kinderen heeft een leesachterstand van meer 
dan 10dle (overeenkomend met een jaar) gemeten met de Brus 1-minuut leestest. In 
Nederland heeft ongeveer 10% van de basisschool leerlingen problemen met lezen. Van alle 
kinderen volgt 16% speciaal onderwijs. De Nederlandse wetgeving bepaalt dat elke school 
maximaal 2,5% van haar kinderen mag doorverwijzen naar het speciaal onderwijs. 
Bovenstaande gegevens lijken erop te wijzen dat er in de pilotgroep sprake is van een 
verhoogde mate van problemen wat het intellectueel en schools functioneren betreft. 

Figuur 3.12, genormeerd IQ 
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3.7.3 Psychopathologie 

Een aanzienlijk deel van de kinderen (37%) voldoet aan voldoende criteria voor een 
psychiatrische stoonis. In een normale populatie wordt een prevalentie tussen de 15 en 20% 
gevonden, waarbij alle stoornissen worden meegenomen, terwijl in dit onderzoek alleen 
ADHD, ODD, CD en PTSS werden uitgevraagd. Van de kinderen voldoet 17% aan de criteria 
voor een diagnose ADHD, 27% aan de criteria voor een oppositionele stoornis en 6% aan de 
criteria voor een gedragsstoornis. In 12% van de gevallen was er sprake van meerdere 
diagnosen bij een kind. In drie gevallen was het wegens taalproblemen niet mogelijk de 
DISC af te nemen. Opvallend is dat allochtone ouders significant minder psychopathologie 
rapporteerden dan autochtone ouders (3 versus 12 diagnoses, ÷2 = 4,97(1), p<.05).  De 
DISC lijkt bijgevolg geschikt voor afname in het hoofdonderzoek. Door middel van de VISK is 
nagegaan of de kinderen kenmerken vertonen van een contactstoornis binnen het 
autistiforme spectrum. Dertien procent van de kinderen scoort gemiddeld of hoog in 
vergelijking met kinderen met de diagnose PDD-NOS, wat inhoudt dat zij veel kenmerken 
vertonen die kenmerkend zijn voor kinderen met een contactstoornis. (zie figuur 3.13 voor de 
spreiding van de genormeerde totaalscore). De VISK lijkt geschikt voor afname in het 
hoofdonderzoek. 

Figuur 3.13, genormeerde VISK totaalscore 
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Op de SDQ, een maat voor zowel problemen als prosociaal gedrag, die werd 
ingevuld door zowel kinderen, ouders als leerkrachten is de spreiding goed (kind: n=38, 
gem=12.3 sd=6.0 range 3-31; ouder: n=42, gem=10.4 sd=7.0 range 1-26; leerkracht: n=25, 
gem=11.3 sd=7.8 range 0-24). In vergelijking met een groep Nederlandse kinderen tussen 
de 8 en 13 rapporteert 37% van de onderzochte twaalfminners een standaarddeviatie boven 
het gemiddelde, wat inhoudt dat zij veel problemen rapporteren. De SDQ lijkt bijgevolg 
geschikt voor afname in het hoofdonderzoek. 

Op de traumavragenlijst bleken kinderen van deze leeftijd niet in staat cognitief een 
onderscheid te maken tussen ‘traumatische’ gebeurtenissen en net meegemaakte ‘minder 
prettige’ gebeurtenissen. Deze lijst lijkt dan ook niet geschikt voor afname in deze 
leeftijdsgroep.  
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3.7.4 Overig functioneren 

Op de Vragenlijst Meegemaakte Gebeurtenissen werd door de ouders voor een groot 
aantal gebeurtenissen aangegeven of het kind deze meegemaakt had, en zo ja, of dat een 
positieve of negatieve ervaring voor het kind was. Ouders vonden het gemakkelijk om deze 
lijst in te vullen. Gemiddeld werden er per kind 8,4 gebeurtenissen gerapporteerd (sd=2,3, 
range=3-13), waarvan gemiddeld 2,4 negatieve en 4,2 positieve gebeurtenissen. In de 
normgroep van normale basisschool kinderen worden gemiddeld 4,7 gebeurtenissen 
gerapporteerd, waarvan 1,7 negatief en 4,7 positief. De VMG lijkt geschikt voor afname in 
het hoofdonderzoek. 

De SAHA vertoonde op de vragen ‘aantal vrienden’, ‘risicogedrag vrienden’, ‘hoe 
verkeerd is het om’, ‘hoeveel risico loop je als’, ‘suicidale gedragingen’ en ‘schoolresultaten’ 
weinig spreiding. Ook lijkt het voor kinderen moeilijk op de SAHA het aantal uren aan te 
geven dat zij per dag aan een activiteit besteden. De vragen over drugs, seks en suicide 
werden niet door iedereen begrepen. Spreiding op de overige schalen was goed (zie figuur 
3.14 voor spreiding op de schalen woonbuurt en depressie). De SAHA lijkt slechts 
gedeeltelijk geschikt voor afname in het hoofdonderzoek. 

Op de sociale wensenlijkheidsschaal vullen 11 % van de kinderen vijf van de negen 
vragen sociaal wenselijk in. De lijst is dan ook geschikt voor afname in het hoofdonderzoek. 
De signaleringslijst, die risicogedrag van het kind en het gezin in kaart brengt, werd goed 
door de leerkrachten ingevuld. Deze lijst zal worden geanalyseerd bij een grotere N. 
Vooralsnog lijkt de signaleringslijst geschikt voor afname. 

Figuur 3.14 SAHA 
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De Tanner, die de mate van biologische maturatie aangeeft, werd door de kinderen 
niet altijd betrouwbaar ingevuld en werd als vreemd ervaren door zowel ouders als kinderen. 
De Tanner lijkt matig geschikt voor afname in het hoofdonderzoek. 

3.7.5 Agressie en normovertredend gedrag 

De WAS, die ingevuld werd door ouders (n=43), kinderen (n=37) en leerkrachten 
(n=25) brengt openlijke en heimelijke agressie en autoriteitsconflicten in kaart. Op de lijst 
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werd op alle drie de ontwikkelingspaden (openlijk, heimelijk en autoriteit) items positief 
gescoord. De weging van de verschillende items wordt op dit moment samen met PI-
Research vastgesteld. De WAS lijkt geschikt voor afname in het hoofdonderzoek. 

Op de RPQ (n=33), die reactieve en proactieve agressie meet, is de spreiding goed 
zowel voor de subschalen als voor de totaalscore. Zoals verwacht, wordt meer reactieve dan 
proactieve agressie gerapporteerd (gem=9,8 versus gem=3,7). Op de totaalschaal is het 
gemiddelde 13,7 (sd 7,3, range 36) terwijl maximaal 46 gescoord kan worden. Zie figuur 3.15 
voor de spreiding van de totaalscore. De RPQ lijkt geschikt voor afname in het 
hoofdonderzoek. 

De attributietaak, die vijandige attributie meet, is goed uit te voeren. De kinderen 
tonen duidelijk of zij aan gedrag van leeftijdgenoten snel een vijandige intentie toekennen. 
De onderzoekers hebben de indruk dat zij nog  niet in staat zijn uit te maken welk antwoord 
sociaal wenselijk is, wat de betrouwbaarheid verhoogt. Analyse van de taak volgt bij een 
grotere N. De attributietaak is geschikt voor afname in het hoofdonderzoek. 

Figuur 3.15, totaalscore RPQ 

0 ,00 10 ,00 20 ,00 30 ,00 40 ,00

rpq totaal

0

2

4

6

8

10

F
re

q
u

en
cy

M ean  =  13,4839
S td . D ev. =  7,37505
N  =  31

 

 

4 Conclusies  

De hoofdconclusies van de pilot worden hieronder besproken aan de hand van de 
doelstellingen van de pilot zoals geformuleerd in de inleiding. 

De eerste doelstelling van de pilotonderzoek was het toetsen van de logistieke 
haalbaarheid van het onderzoek. Uit de pilot blijkt dat het ontwikkelde benaderingsprotocol 
samen met de politie uit te voeren is. De politiekorpsen bleken zeer bereid tot medewerking 
aan het onderzoek. Ook door overige betrokken instanties werd enthousiast gereageerd op 
het onderzoek. Uitvoering van het onderzoek vergde evenwel een grote inzet van de 
onderzoekers en de politie voor het benaderingsproces. Deze inzet bleek aanwezig en 
hielp om een groot aantal moeilijkheden op te lossen.  

De tweede doelstelling van het onderzoek was nagaan of het mogelijk was 
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. Na een aanlooptijd is de instroom op gang gekomen en is het 
voor de pilot beoogde aantal kinderen geïncludeerd. Met een uitbreiding van de 
onderzoeksregio’s is het mogelijk in het hoofdonderzoek het beoogde aantal jeugdigen 
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(300) te includeren. Het responspercentage in de pilot is laag. Gezien de doelgroep kon 
verwacht worden dat het niet gemakkelijk zou zijn betrokkenen te overtuigen tot deelname. 
Het percentage zal in de toekomst naar verwachting hoger liggen daar het onderzoek 
geleidelijk aan beter geïmplementeerd raakt in de regio’s en omdat de benadering 
succesvoller kan verlopen door politiefunctionarissen op te leiden en te begeleiden bij de 
benaderingsprocedure. In de toekomst zal blijvend moeten worden geëvalueerd in welke 
mate responders verschillen van non-responders. Bemoedigend voor de representativiteit 
van de onderzoeksgroep uit het hoofdonderzoek is het feit dat in de pilot de responders niet 
verschilden van de non-responders wat betreft economische status, leeftijd, mate van 
urbanisatie en soort delict. Gezien aan het pilotonderzoek slechts een kleine groep 
jongeren deelnamen, dienen de bevindingen betreffende representativiteit met 
voorzichtigheid te worden geïnterpreteerd. Mogelijk zijn kinderen uit een buurt met een lage 
sociaal economische status minder geneigd hun medewerking te verlenen aan het 
onderzoek. Het bleek niet mogelijk na te gaan of zij op etniciteit verschillen, aangezien 
etniciteit niet wordt geregistreerd door de politie. 

De derde doelstelling van het pilotonderzoek was het vaststellen van het 
onderzoeksinstrumentarium dat nodig is om de vraagstelling van het hoofdonderzoek te 
kunnen beantwoorden. Aan de hand van een uitgebreide literatuurstudie is een 
instrumentarium vastgesteld dat binnen twee uur af te nemen was. Met dit 
onderzoeksinstrumentarium kunnen de factoren grotendeels uitgevraagd worden die aan 
de hand van de literatuurstudie geselecteerd waren. Het overgrote deel van het 
instrumentarium leek vooralsnog geschikt om de onderzoeksvraag te beantwoorden en 
afneembaar binnen de daarvoor gestelde tijd (zie tabel 4.1 voor een korte evaluatie per 
instrument). 

Tabel 4.1 Evaluatie instrumentarium 

Instrument Evaluatie Opmerkingen 

SES + Extra items met betrekking tot hulpverlenings- en ziekte geschiedenis van het 
kind zijn toegevoegd. 

SDQ +  

SAHA ± 
Onderdelen eruit, in aangepaste versie goed buikbaar. Gebruik van de KDVK 
(korte, genormeerde depressielijst voor kinderen) ipv het onderdeel van de 
SAHA wordt onderzocht. 

WISC +  
DISC + Bij geringe beheersing van de Nederlandse taal niet af te nemen. 
Traumalijst - Traumatische gebeurtenissen worden uitgevraagd in de DISC en de VMG. 

Tanner - Lengte en gewicht van de kinderen wordt bijkomend uitgevraagd. Gekeken 
wordt naar vragen met betrekking tot puberteitskenmerken. 

WAS +  
RPQ +  
Sociale 
wenselijkheid +  

VISK +  

NOSI ± 
Verkorte versie NOSIK zal in hoofdonderzoek worden gebruikt, deze levert 
minder taalproblemen op aangezien er geen op herhaling lijkende vragen 
meer inzitten. Tevens is het een tijdsbesparing. 

SCL-90 ± Wordt door ouders als intrusief ervaren. 
Attributie taak +  
Leestest +  
Signaleringslijst +  
+ test is geschikt 
± test is in aangepaste versie geschikt of matig geschikt 
- test is niet geschikt 

Of de constructen die gemeten worden met het instrumentarium ook daadwerkelijk in 
staat zijn al dan niet recidiveren te voorspellen, zal pas kunnen blijken uit follow-up 
onderzoek. De spreiding op de vragenlijsten was goed, behalve op een aantal vragen uit de 
SAHA. Hierbij moet in gedachten worden gehouden dat de kinderen tijdens de 2e en 3e 
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meting mogelijk wel een grotere spreiding zullen vertonen op deze vragenlijsten, aangezien 
zij dan ouder zijn en het te meten gedrag meer voorkomt in die leeftijdsfase 
(zelfmoordgedachten, drukgebruik, omgang met delinquente leeftijdgenoten). De 
traumavragenlijst en de Tanner bleken niet geschikt voor deze onderzoekspopulatie. De 
vragenlijsten die betrekking hadden op de ouders (NOSI en SCL-90) werden als lang 
ervaren.  

Het afnemen van het instrumentarium bij allochtonen leverde in een aantal gevallen 
moeilijkheden op. Deze moeilijkheden zijn van tweeërlei aard; ten eerste was een aantal 
lijsten moeilijk af te nemen als de persoon de Nederlandse taal niet goed machtig was, ten 
tweede hebben de onderzoekers de indruk dat cultuurverschillen er in een aantal gevallen 
voor zorgden dat er ondergerapporteerd (en bij de kinderen ook ondergepresteerd) werd.  

 

5 Implicaties voor het hoofdonderzoek 

5.1 Beperkingen en risico’s 

Uit het pilotonderzoek is een aantal beperkingen en risico’s naar voren gekomen. De 
implicaties voor het hoofdonderzoek en de interpretatie van de resultaten zullen hieronder 
besproken worden, gevolgd door mogelijke suggeties om deze beperkingen en risico’s zo 
veel mogelijk te ondervangen. 

Ten eerste bestaat er het risico dat kinderen onterecht uit het onderzoek vallen door 
onzorgvuldige registratie of onduidelijkheden over de benaderingscriteria. In het 
hoofdonderzoek zal er steeds voor gewaakt moeten worden dat de onderlinge communicatie 
en registratie goed blijft verlopen, m.n. ook tijdens personeelswisselingen bij de politie of het 
onderzoeksteam.  

Door het lage responspercentage bestaat het risico dat de uiteindelijke 
onderzoekgroep niet representatief is voor de gehele groep 12-minners. Het zou daardoor 
kunnen dat een bepaalde groep kinderen met een groot risico op recidive niet in het 
onderzoek betrokken worden. Er zullen tijdens het onderzoek regelmatig analyses over de 
onderzoekgroep gedaan moeten worden om hier zicht op te houden. De eerste resultaten 
van de pilot geven aan dat de groep die nu meewerkt aan het onderzoek meer problemen 
rapporteert dan in de normale populatie verwacht kan worden. Het betreft derhalve in ieder 
geval een groep kinderen die extra aandacht verdient, en bij wie de kans op ontsporing 
hoger lijkt te zijn dan in de normale populatie.  

Het responspercentage zal waarschijnlijk verbeteren aangezien zowel de politie als 
de onderzoekers inmiddels beter getraind zijn in en meer ervaring hebben met het 
benaderen van de onderzoeksgroep. Politiefunctionarissen dienen te ervaren dat zij werk 
verrichten dat waardevol en nuttig is, dat de onderzoekers hun inzet waarderen en dat de 
onderzoekers beseffen dat het intensief werk is. Dit kan door de onderzoekers worden 
gestimuleerd door goede communicatie en terugkoppeling. In Rotterdam wordt tenslotte een 
benaderingsprotocol geïmplementeerd, waarbij de buurtagent persoonlijk bij de ouders 
langsgaat. Dit vergt een complexere logistiek, maar zal naar verwachting het 
responspercentage verhogen. 

Ten derde blijkt de afname van het onderzoeksinstrumentarium bij allochtone ouders 
niet altijd zonder complicaties, wat een risico tot vertekening van de gegevens met zich 
brengt. Bij een aantal ouders is het wegens taalproblemen niet mogelijk het volledige 
instrumentarium af te nemen. Daarnaast lijkt de tendens te bestaan dat allochtonen minder 
probleemgedrag rapporteren, wat mogelijks deels het gevolg is van het minder geschikt zijn 
van vragenlijsten in deze populatie. Onderzoekers zullen in het hoofdonderzoek contact 
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zoeken met experts op dit gebied, om met hen tot een zo goed mogelijke oplossing te 
komen. 

Ten vierde bestaat er voor het vervolg van het onderzoek mogelijk het risico van 
uitval binnen de onderzoeksgroep op T1 en T2. De verwachting is dat 80% van de kinderen 
aan de T1 zal deelnemen en daar weer 90% van zal deelnemen aan de T2. Deze 
verwachting is gebaseerd op de zeer hoge responspercentages in vervolgmetingen die in 
ander onderzoek zelfs over zeer lange periodes gevonden worden (o.a. 96% na 26 jaar, 
Moffitt et al., 1996; 87,7% na 17 jaar, LaCourse et al., 2002) en op de persoonlijke ervaring 
tijdens de pilot. Ouders hebben een toestemmingsformulier getekend waarin staat dat zij 
ermee instemmen nogmaals voor het vervolg van het onderzoek benaderd te worden. 
Daarnaast wordt ouders verteld dat zij in de toekomst wederom benaderd zullen voor het 
vervolg van het onderzoek. De meeste ouders en vrijwel alle kinderen geven aan het 
uiteindelijk leuk te vinden om aan het onderzoek mee te werken. Tevens stellen zij het juist 
op prijs dat het onderzoek grondig is. Tot slot weten ouders, doordat zij kennis hebben 
gemaakt met de onderzoekers tijdens de T0, beter met wie zij van doen hebben en hoe het 
onderzoek in de praktijk werkt. De weerstand ten aanzien van het wederom meewerken aan 
het onderzoek zal naar verwachting lager zijn. Tot slot zal het onderzoek op T1 en T2 minder 
tijd in beslag nemen, aangezien een aantal instrumenten niet wederom afgenomen dient te 
worden.  

Ten vijfde bestaat het risico dat slechts een klein percentage van de 12-minners zal 
recidiveren. Het recidive percentage van kinderen is niet bekend in Nederland. Om 
uitspraken te kunnen doen over een groep jeugdige recidivisten in vergelijking met de groep 
12-minners is het noodzakelijk dat een voldoende grote groep jeudigen recidiveert. Op dit 
moment wordt door onderzoekers een parallel onderzoek uitgevoerd naar dit 
recidivepercentage, op basis van gegevens uit politiedatabases. Mocht het zo zijn dat het 
recidivepercentage lager is dan verwacht, dan zullen er ofwel meer kinderen in het 
onderzoek betrokken moeten worden ofwel minder analyses over specifieke subgroepen 
gedaan kunnen worden.  

5.2 Praktische implicaties voor het onderzoek 

Op basis van de pilot is de planning van het hoofdonderzoek aangepast (zie bijlage 
7). De pilot heeft ten eerste aangetoond dat een groter gebied moeten worden betrokken in  
het hoofdonderzoek, om binnen anderhalf jaar 260 kinderen (300 min de 40 uit de pilot 
waarwie de gegevens compleet genoeg zijn om te includeren in hoofdonderzoek) te 
includeren in het hoofdonderzoek. De benadering van de pilotgroep heeft 9 maanden in 
beslag genomen (april t/m december).  

Inmiddels is na de pilot niet gestopt met de benadering en zijn er al ongeveer 80 
kinderen geïncludeerd (inclusief de kinderen uit het pilotonderzoek). Er werd verder 
geïncludeerd omdat de onderzoekers wilden voorkomen dat de opgezette 
benaderingsprocedure verloren zouden gaan en om na te gaan of de tijdsinvestering tijdens 
de pilot wel degelijk heeft geleid tot een vlotter verloop en een grotere instroom. Dit laatste 
lijkt te kloppen, daar er van februari tot en met april (3 maanden) 2004 er dertig kinderen 
getest werden, terwijl er tijdens de pilot 45 kinderen gedurende een periode van 9 maanden 
werden geïncludeerd. De verwachting is thans dat wij voor de regio’s Gelderland-Midden en 
Utrecht gezamenlijk op gemiddeld 12 kinderen per maand zullen komen (in maart en april 
was dat al het geval) en voor de regio Rotterdam na een aanloopperiode ook. Bovenstaande 
gegevens leidden tot de volgende verwachtingen per regio: 

• In de regio Gelderland-Midden zullen over een periode van 18 maanden 80 kinderen 
worden geïncludeerd. Tijdens het hoofdonderzoek zal de gehele regio Gelderland-
Midden worden betrokken, deze uitbreiding houdt meer dan een verdubbeling van het 
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bereik in. Met name de toevoeging Barneveld, Ede en Wageningen zullen tot een 
toename in het aantal proefpersonen leiden, temeer daar de politie in die districten zich 
uitdrukkelijk op zeer jonge kinderen richt. Daarnaast is het benaderingsprotocol beter 
geïmplementeerd, wat zal leiden tot een hoger responspercentage.  

• In Utrecht zullen over een periode van 18 maanden 80 kinderen worden geïncludeerd. 
Dat zijn er twintig meer de verdubbeling van de deelnemers uit het pilotonderzoek 
(2*32=64). Deze twintig extra verwachten wij te benaderen doordat het 
benaderingsprotocol beter geïmplementeerd zal zijn in het hoofdonderzoek.  

• Daarnaast zal de stadsregio Rotterdam in het hoofdonderzoek betrokken worden. In 
Rotterdam zullen in 18 maanden 100 kinderen worden geïncludeerd. In de regio 
Rotterdam komen gemiddeld per week 14 twaalfminners voor het eerst als verdachte 
in het politiesysteem voor. Dat is een veel hoger aantal dan in de andere twee regio’s. 
Verder zal de benadering in Rotterdam via een persoonlijk contact met de wijkagent 
lopen, wat naar verwachting een hoger respons percentage zal opleveren. De 
gemeente en de stadsregio Rotterdam hebben inmiddels financiering voor het 
Rotterdamse deel van het hoofdonderzoek toegezegd (op voorwaarde dat andere 
medefinanciers worden gevonden en op voorwaarde dat een 
screeningsmethode/procedure ontwikkeld zal worden. Dit laatste zal in nauwe 
samenwerking gebeuren met de werkgroep Jeugd Terecht, die hiermee op landelijk 
niveau bezig is). 

Er is een aantal actiepunten opgesteld om de benadering te optimaliseren: 

• De onderzoekers zelf zullen in de toekomst de benaderingsprocedure registreren om 
de kwaliteit van de benadering en de data te verhogen en de politie werk uit handen te 
nemen. Toestemming van Ministerie van Justitie voor het inzien van de 
registratiesystemen van de politie is verleend.  

• Trainen van politiefunctionarissen die de benadering uitvoeren en regelmatige 
communicatie betreffende het verloop van het onderzoek. Regelmatig 
contactmomenten creëren waarin ruimte is om ervaringen met elkaar uit te wisselen en 
elkaar te motiveren en het invoeren van een periodieke nieuwsbrief. 

• De politie Rotterdam stelt een benaderingsprocedure voor waarbij de 
gebiedsgebonden functionaris (GGF’er, voorheen wijkagent) de brief persoonlijk aan 
de ouders van de kinderen uit zijn wijk gaat overhandigen. Mocht dit een hoger 
responspercentage opleveren, dan zal worden overwogen deze werkwijze ook in de 
andere regio’s toe te passen.  

• Mocht tijdens de loop van het onderzoek blijken dat een specifieke groep kinderen 
ondervertegenwoordigd is, dan zal ervoor worden gekozen op het einde voornamelijk 
of enkel nog de ondervertegenwoordigde kinderen te benaderen. Hierbij valt te denken 
aan kinderen met een bepaalde etnische achtergrond (in Rotterdam is de etniciteit van 
geregistreerde kinderen wel na te gaan). 

Het instrumentarium is in grote lijnen geschikt voor en afneembaar tijdens het 
hoofdonderzoek. De instrumenten waarop weinig spreiding werd gevonden en waarvan het 
niet de verwachting is dat de kinderen in een later stadium van het onderzoek (T1 en T2) wel 
spreiding zullen vertonen, werden verwijderd. De vragen die niet werden begrepen, werden 
aangepast of geschrapt. Dit houdt in een aanpassing van het instrumentarium zoals reeds 
vermeld in tabel 4.1. Deze aanpassingen hebben geen ernstige gevolgen voor de te 
onderzoeken concepten en dus het beantwoorden van de onderzoeksvraag. Het verwijderen 
van de traumalijst wordt voldoende ondervangen door de afname van de sectie ‘post 
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traumatische stressstoornis’ van de DISC en de afname van de VMG. De verwijdering van 
de Tanner wordt gedeeltelijk ondervangen door biologische maturatie te bepalen aan de 
hand van lengte en gewicht. Deze maat is niet even betrouwbaar als de concepten die door 
de Tanner gemeten worden, maar voldoen voor het doel van dit onderzoek. Door 
aanpassing van de SAHA gaan geen concepten verloren. 

Tijdens het hoofdonderzoek dient er uitdrukkelijk aandacht te worden besteed aan 
culturele verschillen. Hiertoe zullen onderzoekers contact zoeken met andere onderzoekers 
die ervaring hebben op dit gebied. In het uiterste geval zullen uiteindelijk verschillende 
screeningsmethoden voor allochtonen en autochtonen gebruikt moeten worden. 

Er wordt in het onderzoek geen gebruik gemaakt van een controlegroep. Daar het 
uiteindelijke doel erin bestaat na te gaan welke risicofactoren binnen de onderzochte 
populatie recidive voorspellen, is een controlegroep niet noodzakelijk. Het samenstellen van 
een vergelijkbare onderzoeksgroep zou bovendien een zeer gecompliceerde, tijdrovende en 
daarom kostbare inspanning betekenen. Dat neemt niet weg dat zo mogelijk de gegevens uit 
het onderzoek moeten worden vergeleken met de kenmerken uit een normale populatie. Ten 
behoeve hiervan wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van genormeerde instrumenten. 
Ook zou het van toegevoegde waarde zijn indien een koppeling kon worden gemaakt met 
reeds lopend longitudinaal bevolkingsonderzoek. Een dergelijke koppeling is echter enkel 
nuttig als een identiek instrumentarium wordt gebruikt in een vergelijkbare 
onderzoekspopulatie.  
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Bijlage 1 

 

Geachte ouder/verzorger, 
 
Onlangs heeft een politiefunctionaris contact gehad met uw kind. Voor vele kinderen zal dit de enige keer 
blijven. Andere kinderen kunnen in de toekomst echter opnieuw met de politie in aanraking komen. Om dat 
zoveel mogelijk te voorkomen, is het heel belangrijk dat wij meer te weten komen over de verschillende 
achtergronden van gedrag bij kinderen. Dan kunnen de kinderen die dat nodig hebben betere hulp krijgen. Voor 
dit alles is grondig wetenschappelijk onderzoek nodig. 
Wij zijn onderzoekers van de Vrije Universiteit Amsterdam en wij zijn gespecialiseerd in onderzoek naar 
problemen van kinderen en jongeren. Wij hebben in samenwerking met verschillende andere specialisten een 
onderzoek opgezet waarbij wij ons richten op kinderen onder de 12 jaar. Uw medewerking aan dit onderzoek 
helpt ons in de toekomst beter om te gaan met kinderen die in aanraking komen met politie. Ook als het zo goed 
als zeker is dat het bij dit ene politiecontact zal blijven, is het belangrijk dat uw kind meedoet aan het onderzoek. 
Juist de verschillen tussen kinderen die wel en kinderen die niet opnieuw met de politie in aanraking komen, 
maakt het mogelijk om in de toekomst betere hulp te bieden aan die kinderen die dat nodig hebben.  
In het kader van dit onderzoek zal binnenkort iemand van de politie contact met u opnemen. Zij zal vragen of u 
er bezwaar tegen heeft om door een van de onderzoekers gebeld te worden. De onderzoeker kan dan uitgebreider 
het doel van het onderzoek uitleggen. Natuurlijk wordt dan ook precies verteld hoe het onderzoek verloopt en 
kunt u vragen stellen aan de onderzoeker. 
Pas na afloop van een kennismakingsgesprek met een onderzoeker beslist u of u wilt meewerken aan het 
onderzoek. Het onderzoek vindt plaats bij u in buurt. U kunt op elk moment stoppen met het onderzoek. Tijdens 
het onderzoek zijn wij erg geïnteresseerd in uw mening en ervaringen tot nu toe. U kunt ook zelf contact 
opnemen een van de onderzoekers. 
Het onderzoek staat volledig los van de politie. De politie krijgt de uitslag van ons onderzoek niet te horen (u en 
uw kind natuurlijk wel als u dat wilt). De onderzoeksgegevens worden volstrekt anoniem bewaard en kunnen dus 
nooit door iemand ingezien worden. 
Uw kind krijgt voor zijn/haar deelname een kleine attentie. 

 

Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met: 

Onderzoekers mevr.Drs. Lieke van Domburgh en Prof.dr. Theo Doreleijers: 020-7745 583 / 7745 545. 
 
Met vriendelijke groeten, 

 

 
 
Lieke van Domburgh 

Mede namens Prof. Theo Doreleijers 
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Bijlage 2 

Toestemmingsformulier 

TOESTEMMINGSFORMULIER bij project ‘het gedrag van kinderen die met politie in 
aanraking zijn gekomen’ 
 
Ik verklaar hierbij op voor mij duidelijke wijze, mondeling en schriftelijk, te zijn ingelicht over 
de aard, methode en doel van het onderzoek. Mijn vragen zijn naar tevredenheid 
beantwoord. De schriftelijke informatie, in de vorm van een informatiebrief, is mij 
overhandigd. Ik stem geheel vrijwillig in met deelname aan dit onderzoek. Ik behoud daarbij 
het recht deze instemming weer in te trekken zonder dat ik daarvoor een reden behoef op te 
geven. Alle tijdens het onderzoek verzamelde gegevens zullen anoniem verwerkt worden. 
Ik ben van plan aan het onderzoek mee te doen. Ik heb uitleg gekregen over het onderzoek 
en bovendien een brief waarin alles staat. Ik mag altijd terugkomen op deze belofte zonder 
dat ik daar een reden voor hoe op te geven. 

De onderzoekers mogen in de toekomst opnieuw contact met ons opnemen voor het vervolg 
van het onderzoek 

 

Naam ouder/voogd:…………………………………………………………………………… 
Adres (straat en nummer):…………………………………………………………………… 
Postcode en woonplaats:…………………………………………………………………….. 
Telefoonnummer en mobiel:…………………………………………………………………. 
 
……………………………..(datum)  ………………………………(handtekening) 
 
Naam kind:……………………………………………………………………………………… 

 
…………………………….(datum)  ………………………………(handtekening) 
 

Ik heb mondeling en schriftelijk toelichting verstrekt op het onderzoek. Ik verklaar mij bereid 
nog opkomende vragen over het onderzoek naar vermogen te beantwoorden. Een eventuele 
voortijdige beëindiging van deelname aan het onderzoek zal op geen enkele wijze de 
afdoening door politie of andere instanties beïnvloeden. 

 
Naam onderzoeker:…………………………………………………………………………… 
 
…………………………….(datum)  ...…………………………….(handtekening) 
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Bijlage 3 

Infobrief scholen 

Geachte leerkracht van ………………., 
 
Middels deze brief willen wij uw medewerking vragen aan een onderzoek waaraan ……….. deelneemt. Wij, 
onderzoekers van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) en de Katholieke Universiteit Nijmegen (KUN) zijn 
bezig met een onderzoek naar risicofactoren en beschermende factoren voor het al dan niet voorkomen van 
gedragsproblemen bij kinderen onder de 12 jaar.  
Tijdens het onderzoek zullen de kenmerken van een grote groep kinderen en hun opvoedingsomgeving twee jaar 
lang in kaart worden gebracht. 
 
 …….. …………….  en zijn/haar ouders doen ook mee aan dit onderzoek. 
Om een zo goed mogelijk beeld van een kind en zijn opvoedingsomgeving te krijgen is de informatie van u als 
leerkracht van groot belang. Daarom zouden we u willen verzoeken om bijgevoegde vragenlijsten ten behoeve 
van het onderzoek in te vullen. Het geheel neemt 15 min in beslag. Wellicht ten overvloede willen we graag 
benadrukken dat we het liefst alle vragenlijsten zo compleet mogelijk ingevuld willen terugontvangen.  
De vragenlijsten kunt u aan ons retourneren in bijgevoegde retourenveloppe. Door de ouders is toestemming 
verleend voor het inwinnen van informatie bij u, zoals blijkt uit medeondertekening door een van de ouders. 
 
Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met ons: tel. 020-7745 545 / 7745 583. Alvast hartelijk dank 
voor uw aandacht. 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
Drs. Lieke van Domburgh, Vrije Universiteit Medisch Centrum 
Mede namens Prof. Theo Doreleijers, Vrije Universiteit Medisch Centrum  
(voorzitter van de onderzoeksgroep) 
 
 
Naam ouder: ………………………………. 
 
 
 
Handtekening ouder: 
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Bijlage 4 

Literatuurbeschrijving 

1. Ontwikkelingsmodel voor antisociaal gedrag. 
Veel jongeren plegen gedurende de adolescentie één of meer strafbare feiten 

(Junger-Tas, 1994). In de meeste gevallen blijft dergelijk gedrag beperkt tot de adolescentie; 
gesproken wordt van adolescent limited (AL) delictgedrag (Moffitt, 1993). Het is van (relatief) 
minder ernstige aard. Er is echter een groep kinderen met antisociale gedragingen die vroeg 
beginnen (early onset) en gedurende het gehele leven persisteren: life-course persistent 
(LCP) delictgedrag (Moffitt, 1993); deze groep kenmerkt zich door vroeg aanvangende 
gedragsmoeilijkheden (vaak al tijdens de peuter-kleuterleeftijd), die in ernst toenemen en 
uiteindelijk evolueren tot delinquent gedrag tijdens de adolescentie en criminaliteit op 
volwassen leeftijd. Een samenspel van vroeg aanwezige intrinsieke kenmerken én het 
opgroeien in een ‘criminogeen’ milieu zouden een dergelijk stabiel antisociaal levenspatroon 
veroorzaken. Tot de intrinsieke factoren behoren onder andere neuropsychologische 
problemen, zoals impulsiviteit en aandachtsproblemen, een lage (vooral verbale) intelligentie 
en hyperactiviteit (Moffitt & Caspi, 2001). De neuropsychologische beperkingen kunnen 
verschillende oorzaken hebben, zoals zwangerschapscomplicaties, geboortecomplicaties 
alsook druggebruik van de moeder tijdens de zwangerschap, gebrek aan voeding, gebrek 
aan stimulatie na geboorte en gebrek aan affectie na de geboorte. Twee soorten 
neuropsychologische afwijkingen zijn empirisch gerelateerd aan antisociaal gedrag: verbaal 
disfunctioneren en afwijkingen in de executieve functies. Het verbaal disfunctioneren heeft 
invloed op lezen, schrijven, probleem oplossen en geheugen. Onder executieve disfuncties 
vallen symptomen als aandachtsproblemen, beperkte zelfcontrole, niet kunnen uitstellen van 
beloning, gebrek aan inhibitie en impulsiviteit.  

Kinderen met dergelijke psychoneurologische beperkingen vertonen moeilijk 
hanteerbaar gedrag en stellen daarmee extra eisen aan de opvoedvaardigheden van de 
ouders, met name aan hun vaardigheden in het bieden van structuur en duidelijkheid, zonder 
te vervallen in slechts negatieve bekrachtiging van het probleemgedrag van het kind. Dit 
laatste is een groot risico, temeer daar de ouders van kinderen met psychoneurologische 
beperkingen vaak zelf kwetsbaar zijn. Dat is niet verwonderlijk aangezien ouders en kinderen 
vaak op elkaar lijken wat betreft temperament en persoonlijkheid. Ouders van kinderen die 
moeilijk te hanteren zijn, beschikken derhalve vaak zelf ook niet over de noodzakelijke 
vaardigheden om constructief met het probleemgedrag om te gaan. Daarnaast leven 
kwetsbare kinderen vaak onder negatieve omstandigheden en in achterstandsbuurten. Ook 
dat valt voor een deel te verklaren uit de beperkingen van de ouders om aan deze situatie te 
ontsnappen. Het wonen in een achterstandsbuurt waar antisociaal gedrag frequent 
voorkomt, is evenals urbanisatie, een belangrijke maatschappelijke risicofactor. 

De met name negatieve interactie die het kind ervaart biedt het kind weinig pro-
sociale alternatieven. Gevolg hiervan is voortzetting van gedragsproblemen en ontwikkeling 
van gebrekkige sociale vaardigheden. Dat leidt vervolgens tot afwijzing door leeftijdgenoten 
op de basisschool. Deze kinderen zijn vaak moeilijk te handhaven in de klas en de 
psychoneurologische beperkingen kunnen samenhangen met leerproblemen. Deze 
combinatie verhoogt de kans op het ontwikkelen van een leerachterstand. Het kind heeft als 
gevolg van dit alles weinig positieve en pro-sociale interacties en succeservaringen, 
waardoor het negatieve gedrag van het kind wordt versterkt. Hierdoor ontstaat een gebrek 
aan sociale vaardigheden, inlevingsvermogen en een neiging tot het toedichten van vijandige 
bedoelingen aan anderen. Zij trekken daarnaast mogelijk naar kinderen die zich ook negatief 
gedragen, waardoor zij in hun responsstijl versterkt worden. Onder de hierboven beschreven 
groep van kinderen komt een hoge prevalentie van kinderen met een gedragsstoornis in 
combinatie met ADHD voor. De beschreven ontwikkeling kan leiden tot een negatief 
sneeuwbaleffect. LCP kinderen hebben in de loop van de tijd steeds minder pro-sociale en 
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academische vaardigheden opgedaan, wat maakt dat zij steeds minder kansen hebben op 
pro-sociale wegen tot succes. LCP delinquenten kunnen dan ook hun hele leven antisociaal 
gedrag vertonen, de manifestaties daarvan kunnen verschillen onder invloed van leeftijd, 
sociale omstandigheden en mogelijkheden. 

De ontwikkeling van antisociaal gedrag dat beperkt is tot de adolescentie (AL) volgt 
volgens o.a. Moffitt (1993) een andere weg. Het plegen van strafbare feiten in de 
adolescentie (testing the limits) kan als eigen aan de adolescente ontwikkeling worden 
beschouwd. Het is een gevolg van ‘beïnvloeding’ door leeftijdgenoten en/of de aanwezigheid 
van een ‘rijpheidshiaat’, een maturity gap (Moffitt, 1993). Dit hiaat is het gevolg van een 
steeds vroeger optredende biologische rijping en tegelijkertijd een verlate maatschappelijke 
onafhankelijkheid. Deze discrepante ontwikkeling resulteert vervolgens in intrapsychische 
spanningen en verzet tegen volwassenen. De adolescent heeft al wel volwassen behoeften, 
maar kan deze nog niet op legale wijze vervullen. In tegenstelling tot LCP delinquenten 
vertonen AL delinquenten alleen antisociaal gedrag in die situaties waarin ze ervoor beloond 
worden. Mechanisme voor de keuze voor delinquent gedrag is volgens Moffitt het kopiëren 
door AL kinderen van LPC kinderen. Zij hebben de behoefte hun eigen beslissingen te 
nemen, los te staan van anderen, seksueel contact te hebben en zien dat de LPC kinderen 
aan dit ideaal voldoen. Waar de LCP kinderen eerst wegens hun gebrek aan sociale 
vaardigheden werden afgewezen, worden zij in de adolescentie derhalve juist rolmodellen. 
Hiervoor is het niet noodzakelijk dat er een affectieve band tussen de LPC jongere en de AL 
jongere is. Van groter invloed lijkt de kennis van hun delinquente gedrag en tijd gespendeerd 
in hun omgeving. Op het moment dat de adolescenten volwassen worden, kunnen AL 
kinderen op legale wijze hun behoeften vervullen en zullen zij stoppen met het antisociale 
gedrag. Van belang hierbij is wel dat er zich in de tussentijd niet teveel onomkeerbare 
gebeurtenissen hebben voorgedaan die hun kansen op succes in de maatschappij 
verminderen, zoals tienerzwangerschap, middelenmisbruik, etc. 

De hierboven beschreven verschillen in routes naar delinquent gedrag, leiden 
mogelijk tot verschillende soorten delicten voor LPC en AL kinderen. AL delinquenten plegen 
delicten die symbool staan voor een privilege van volwassenen of die autonomie van 
ouderlijke controle demonstreren: vandalisme, middelen misbruik, weglopen, diefstal en 
verstoring van de openbare orde. LCP delinquenten vertonen een grotere variëteit aan 
delicten waaronder delicten die alleen worden gepleegd: meer slachtoffergerichte delicten 
zoals gewelddadigheid en fraude. 

Naast de maatschappelijke last die LCP jongeren veroorzaken, blijken ze vaker 
psychiatrische stoornissen te vertonen (Angold, Costello & Erkali,1999) en is hun prognose 
op meerdere vlakken ongunstig (Fergusson & Horwood, 1998; Lewis, Yeager, Lovely, Stein 
& Cobham-Portorreal, 1994; Moffitt, Caspi, Harrington & Milne, 2002). Deze groep vertoont 
de grootste kans om later een antisociale persoonlijkheidsstoornis te ontwikkelen (Moffitt, 
Caspi, Dickson, Silva & Stanton, 1996), die op volwassen leeftijd vooralsnog niet 
behandelbaar is en kenmerkend is voor ernstige criminelen. Monodisciplinaire ‘standaard’ 
interventies zijn niet geschikt bij jongeren wier antisociale gedrag gedurende het gehele 
leven zal persisteren, daar de individuspecifieke samenhang tussen kwetsbaarheidfactoren 
(o.a. psychopathologie) en protectieve kenmerken een op het individu toegespitste 
benadering vereist, waar meerdere actoren in het systeem om de jongere heen bij betrokken 
zijn. De aanwezige behandelbare kwetsbaarheden dienen behandeld te worden en de reeds 
ontwikkelde protectieve kenmerken versterkt. 

 
Bij kinderen is er een verschil tussen de toekomstige de AL en LCP groep te 

verwachten in: 
- psychoneurologisch functioneren 
- Cognitieve vaardigheden/intelligentie (m.n. verbaal) 
- ontwikkelingsstoornissen 
- Sociale vaardigheden 
- Mentale gezondheid 
- Mogelijkheid tot het aangaan van affectieve banden met anderen 
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- Al dan niet puberteit bij aanvang antisociaal gedrag 
- Ook wordt verwacht dat individuele factoren niet in staat zullen zijn AL-gedrag te 

verklaren aangezien het geen abnormaal gedrag is. 
In de adolescentie kunnen deze groepen moeilijk van elkaar onderscheiden worden 

wat betreft antisociaal gedrag, terwijl er wel verbanden worden gevonden tussen gedrag als 
jong kind en antisociaal gedrag als volwassene. Deze samenhang is veel minder met 
antisociaal gedrag in de adolescentie. 

De belangrijkste predictoren van persisterend antisociaal gedrag lijken gelegen in het 
individu en in de familie: gezondheid, geslacht, temperament, cognitieve vaardigheden, 
schoolprestaties, persoonlijkheidskenmerken, mentale stoornissen zoals hyperactiviteit, 
familie attachment, opvoedvaardigheden, deviantie van ouders en broers en zussen en SES. 

De belangrijkste predictoren voor AL antisociaal gedrag lijken: kennis van 
delinquentie van leeftijdgenoten, attitude t.o.v. volwassenheid en autonomie, culturele en 
historische context en leeftijd. 

Inmiddels blijkt uit de onderzoeken van Moffitt dat weliswaar een onderscheid kan 
worden gemaakt tussen LCP en Al kinderen, maar dat er ook een groep is die tijdens de 
adolescentie weer minder delinquent gedrag gaat vertonen, dat er een grote groep niet in 
een van de groepen onderverdeeld kan worden en dat een groot deel van de AL personen 
niet ophoudt na de adolescentie. De groep early onset kinderen bij wie het antisociale 
gedrag niet persisteert in de adolescentie vormt een interessante onderzoeksgroep. Het blijkt 
dat niet in herhaling vallende delinquenten minder risicofactoren, meer protectieve factoren 
en minder stressoren vertonen dan recidivisten (Lahey, Loeber, Burke & Rathouz, 2002). 
Ditzelfde zal wellicht opgaan voor de early onset kinderen die na hun kindertijd stoppen met 
het vertonen van delinquent gedrag. 

Dergelijke factoren zouden mogelijk effectieve interventiedoelen vormen. Moffitt wijst 
erop dat het al dan niet aanwezig zijn van pro-sociale alternatieven wellicht verklaart waarom 
sommige AL delinquenten later stoppen dan anderen. Aan de andere kant kan er ook voor 
gepleit worden dat een onderscheid zoals gemaakt door Moffitt wellicht niet zo scherp te 
stellen is. Thornberry en Krohn (2000) stellen dat het veeleer gaat om een continuüm in de 
ontwikkeling waarbij het zo is dat hoe vroeger begonnen wordt, hoe dieper het gedrag 
verankerd is, hoe hoger het risico dat men delinquent gedrag blijft vertonen.  

Door Patterson (Patterson et al., 1991) wordt een vergelijkbaar onderscheid gemaakt 
als door Moffitt. Maar hij legt in zijn Coercion theorie meer de nadruk op de invloed die de 
ouders hebben op de ontwikkeling van antisociaal gedrag in jonge kinderen door de 
ineffectieve disciplinering van dwingend, negatief gedrag, waardoor dit gedrag juist 
aangemoedigd wordt.  

 
2. Risicofactoren voor specifieke vormen van antisociaal gedrag 
2.1 openlijke en heimelijke antisociale paden 
Risicofactoren lijken vooral in gezamenlijk verband (additief dan wel cumulatief) hun 

invloed uit te oefenen, bijvoorbeeld in de vorm van onderling samenhangende en in de tijd 
min of meer bestendige patronen. Ook zijn er vele aanwijzingen dat met name de interactie 
tussen biologische disposities en omgevingscondities van grote invloed is op later delinquent 
gedrag (Raine et al., 2003).   

Dergelijke in de tijd zich ontwikkelende wisselwerking zou verschillend kunnen zijn 
voor diverse groepen van antisociale jongeren. Zo maakt Loeber (Loeber & Farrington, 2001) 
onderscheid tussen overt ('openlijke') en covert ('heimelijke') verschijningsvormen van 
antisociaal gedrag, alsmede een variant die wordt gekenmerkt door conflicten met 
autoriteitspersonen. De laatste vorm manifesteert zich in het algemeen vroeger en lijkt zich 
bij een deel van de betreffende jongeren vervolgens in een van beide andere vormen te 
bestendigen. Er zijn aanwijzingen dat overt antisociaal gedrag met de leeftijd afneemt, terwijl 
de coverte antisociale gedragingen juist toenemen. Sommige jongeren kunnen het deviante 
ontwikkelingspad vroegtijdig verlaten (onder andere door een adequate en effectieve 
interventie), terwijl de ‘volhouders’ een grote kans vertonen om een blijvend delinquente 
levensstijl te ontwikkelen. Deze verschillende routes van antisociaal gedrag hangen mogelijk 
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samen met verschillende ‘risicoprofielen’, die om verschillende aanpak en behandeling 
vragen. 

Openlijk antisociaal gedrag start met kleine agressie, gevolg door fysiek vechten en 
resulteert uiteindelijk in geweldsdelicten. Heimelijk antisociaal gedrag bestaat eerst uit kleine 
bedekte gedragingen (zoals frequent liegen, winkeldiefstal), gevolgd door vernieling van 
eigendom (zoals vandalisme en brandstichting), en resulteert in gemiddelde tot ernstige 
(vermogens)delinquenten. De variant die zich kenmerkt door conflicten met autoriteitsfiguren 
begint met koppig gedrag, opstandigheid en vermijden van autoriteit (spijbelen, weglopen, te 
laat thuiskomen) dit gaat steeds verder. Een kind kan ook verschillende wegen tegelijk 
bewandelen, een zogenaamd versatile pathway, deze kinderen vormen de groep ernstigste 
delinquenten. De drie wegen ofwel verschijningsvormen van antisociaal gedrag worden door 
Loeber gepresenteerd als een piramide, waarbij men hoger in de piramide ernstiger gedrag 
aantreft dat vertoond wordt door minder kinderen. Een groot deel van de kinderen vertoont 
dus wel mild antisociaal gedrag, maar vervalt niet in ernstig delinquent of antisociaal gedrag. 
Aangenomen wordt daarbij dat hoe eerder het antisociale gedrag begint hoe groter de kans 
dat het kind doorgaat tot de ernstigste vorm.  

Tevens wordt aangenomen dat het gedrag niet alleen steeds ernstiger wordt naar 
mate een kind zich verder op het antisociale pad begeeft, maar dat het antisociale gedrag 
zich ook steeds op meer locaties voordoet; het begint thuis, vervolgens op school en tot slot 
in de maatschappij. Ook de slachtoffers van het gedrag lijken te veranderen naarmate een 
kind hoger op de antisociale ladder komt; het gedrag begint met het toebrengen van schade 
aan bekenden en eindigt met het toebrengen van schade aan vreemden. 

 
2.2. reactieve en proactieve vormen van agressie 
Raine en anderen hebben een onderscheid gemaakt tussen reactieve en proactieve 

vormen van agressief gedrag. Proactieve agressie wordt gekarakteriseerd als instrumentele 
georganiseerde en koelbloedige agressie met weinig biologische opwinding. Deze vorm van 
agressie lijkt het best te verklaren uit de psychopathologische context van psychopathie. De 
hierboven beschreven kenmerken van proactieve agressie komen immers overeen met een 
aantal psychopathische karakteristieken. Lynam (1996) vond dat kinderen met ADHD en een 
gedragsstoornis (CD) een risico hadden op het ontwikkelen van psychopathie op latere 
leeftijd. Mogelijk wijst dit op een samenhang tussen proactieve agressie en ADHD en CD. 
Ook is gebleken dat met name proactieve en niet reactieve agressie voorspellend is voor 
delinquentie tot in de volwassenheid. 

Reactieve agressie kan wellicht het best begrepen worden vanuit de 
psychopathologische context van schizotypische persoonlijkheid en cognitief-perceptuele en 
interpersoonlijke tekortkomingen. Dodge en anderen (1997) vonden dat reactief agressieve 
kinderen problemen hadden met het verwerken van informatie, met name in de codering, 
verwerking en interpretatie stadia van de verwerking van sociale informatie, wat resulteerde 
in een hostile attributional bias. Deze tekorten kunnen hun basis hebben in meer 
fundamentele beperkingen in het verwerken van informatie zoals aanwezig bij 
schyzotypische persoonlijkheden (Raine, Brennan & Mednick, 1994). 

Deze twee vormen van agressie kunnen derhalve verschillende oorzaken hebben en 
samenhangen met verschillende risicofactoren. Daarbij dient opgemerkt te worden dat er 
weinig proactief agressieve kinderen zijn die alleen puur proactieve agressie vertonen. 
 
3. Ontwikkeling van risicofactoren 

In diverse studies zijn vele risicofactoren voor de ontwikkeling en persistentie van 
antisociaal gedrag geïdentificeerd (Loeber & Farrington, 2000; 2001). Ook blijkt bij kinderen 
mogelijk een subset van de risico en protectieve factoren van adolescenten een rol te spelen 
(Stouthamer-Loeber, Loeber, Wei, Farrington & Wikström, 2002). Deze factoren kunnen 
gerelateerd zijn aan het kind zelf (biologische en psychologische), aan diens 
opvoedingsomgeving of aan de wijdere omgeving. Een onderscheid kan worden gemaakt 
tussen statische en dynamische risicofactoren. Het therapeutisch belang van dit onderscheid 
is gelegen in de mogelijkheid tot verandering. 
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Statische risicofactoren zijn niet veranderbaar of behandelbaar en irrelevant voor 
interventieprogramma’s (terwijl ze wel van belang kunnen zijn voor indicatiestelling en 
risicotaxatie). Dynamische risicofactoren zijn van groot belang, omdat ze door hun potentiële 
behandelbaarheid de psychosociale en gedragsmatige aanpassing van het kind kunnen 
verbeteren. Gezins- en individueel dynamische risicofactoren worden door middel van 
contextuele en individugerichte interventieprogramma’s beïnvloed. Tot deze (in theorie) 
dynamische risicofactoren behoren onder andere de opvoedingsstijl van de ouders en 
impulsiviteit bij de jongere. Maatschappelijke dynamische risicofactoren worden meestal 
aangepakt door middel van grootschalige programma’s gericht op een volledige buurt of 
omgeving. 

Binnen een onderzoek zoals door ons voorgesteld is het belangrijk voldoende 
aandacht te besteden aan de dynamische risicofactoren, omdat herkenning ervan van 
belang kan zijn voor de ontwikkeling van werkbare preventie- en interventieprogramma’s. 
Ook is het mogelijk dat bepaalde risicofactoren van grotere invloed zijn in bepaalde 
ontwikkelingsfasen van het kind. Zo is het de verwachting dat opvoedvaardigheden met 
name in de vroege jeugd van groot belang zijn, terwijl de invloed van leeftijdgenoten zich met 
name in de adolescentie laat gelden. Ook de aanwezigheid van ADHD lijkt met name in de 
kindertijd een aanzet tot een antisociale ontwikkeling te bespoedigen terwijl deze invloed in 
de adolescentie van minder belang is. Indien er dergelijke sensitieve fasen voor 
risicofactoren zijn, heeft dit implicaties voor interventies, afhankelijk van de ontwikkelingsfase 
waar het kind zich in bevindt. 

Naast risicofactoren zijn er ook protectieve factoren geïdentificeerd (Loeber and 
Farrington, 2000). Dit zijn factoren die ondanks aanwezige risicofactoren de kans op het 
ontstaan van een stoornis verminderen. De bekendste zijn: intelligentie, positieve 
zelfwaardering, een ‘gemakkelijk’ temperament en (opvoedings)vaardigheden en adequate 
supervisie van de ouders/verzorgers.  Daarbij blijken protectieve factoren mogelijk op jonge 
leeftijd van grotere invloed te zijn op het voorkomen van delinquent gedrag dan bij 
adolescenten (Stouthamer-Loeber et al., 2002).  
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Bijlage 5 
 

Beschrijving instrumentarium 

Kind: 

1-minuut-leestest (Brus-1-minuut-leestest)   

De 1-minuut-leestest geeft een snelle niveaubepaling van de leesvaardigheid op de 
deelvaardigheden ‘technisch lezen’ en ‘directe woordherkenning’(Brus & Voeten, 1979). De 
snelheid van het decoderen van woorden staat centraal (aantal woorden dat een kind kan 
lezen in 1-minuut). De test is geschikt voor kinderen van groep 3 tot groep 8 van de 
basisschool. De test bestaat uit een lijst van 116 onder elkaar geplaatste woorden. In 1 
minuut moet het kind zoveel mogelijk woorden van blad lezen. Het aantal gelezen woorden 
is de ruwe score die kan worden omgezet naar een gewogen score die het aantal maanden 
genoten onderwijs die het kind zou hebben gehad bij afname van de test aangeeft. Hieruit 
kan men het verschil aflezen tussen het aantal maanden school die het kind daadwerkelijk 
genoten heeft en de leesvorderingen van het kind, waaruit een eventuele achterstand kan 
blijken. De test is genormeerd op een steekproef van ongeveer 900 tot 1000 kinderen (Van 
den Bos et al., 1994). Een test-hertest betrouwbaarheid van .90 is gevonden voor vorm A en 
B. Afnametijd is 1 minuut. 

 

SDQ (Strenght and Difficulties Questionnaire). Sterke kanten en moeilijkheden 
vragenlijst.  

De Strenght and Dificulties Questionnaire (SDQ) is een korte gedragsscreeningstest 
voor kinderen tussen de 4 en 16 jaar oud (Goodman, 1997; Nederlandse vertaling: Van 
Widenveld, Goedhart, Treffers & Goodman, 2001). Er is een kind, een ouder en een 
leerkracht versie beschikbaar. De SDQ self-report is ontwikkeld voor afname bij kinderen 
tussen 11 en 16 jaar, maar self-report versie is ook geschikt voor afname bij kinderen van 8 
tot 11 jaar (Widenveld, Muris, Meesters, Eijkelenboom & Vincken, in publicatie). De SDQ 
geeft een indicatie van psychopathologie en het sociaal functioneren van het kind. De 25 
items worden verdeeld in 5 schalen: emotionele symptomen, gedragsproblemen, 
hyperactiviteit/aandachtsproblemen, problemen in relaties met leeftijdgenoten en pro-
sociaalgedrag. De Nederlandse normen voor de SDQ zijn in ontwikkeling (Van Widenveld et 
al., 2001). In een apart supplement wordt verder nagegaan of de in de vragenlijst 
geïnventariseerde problemen spanning/stress, sociale problemen of last voor anderen 
veroorzaken en of zij chronisch van aard zijn. De afnametijd is ongeveer 10 minuten.  

Uit onderzoek van Van Widenveld et al. (2001) blijkt dat de SDQ een goed alternatief 
is voor de CBCL (Achenbach, 1978). De betrouwbaarheid en validiteit van het instrument zijn 
goed. De interne consistentie van de test is voor de leerkracht-versie het hoogst (.88), maar 
ook de interne consistentie van de ouder-versie (.81) en van de zelfrapportage blijken erg 
hoog (.72 na verwijdering van item 11). Validiteit en onderscheid tussen scores van de 
verschillende informanten zijn onlangs uitgebreid in kaart gebracht (Goedhart, Treffers & Van 
Widenfelt, 2003). 

 

Wechsler Intelligence Scale for Children-Revised, WISC-R (1986): blokpatronen en 
woordenschat. (Bewerking van de WISC 1974 van D. Wechsler door de WISC-R 
Projectgroep, 1986.) 

De WISC-R meet het algemene intelligentie niveau en is geschikt voor kinderen van 6 
tot 16 jaar. De test bevat 12 sub-tests, die een oplopende moeilijkheidsgraad hebben. De 
test is genormeerd op een representatieve steekproef van 200 Nederlandse kinderen en 
1000 Vlaamse kinderen (1980/1981). In het onderhavige onderzoek worden als indicatie 
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voor intelligentie twee subtests (blokpatronen en woordenschat) van de WISC afgenomen. 
De afnameduur is hierbij ongeveer 20 minuten De blokpatronentest doet een beroep op 
performale intelligentie en de woordenschattest op verbale intelligentie van het kind. Volgens 
Sattler (1988) hebben de twee subtests een goede betrouwbaarheid en correleren sterk met 
de volle schaalverdeling voor veel leeftijden. Omdat de normen van de WISC-III (de meest 
recente versie) nog niet in orde zijn en er ook nog transponeringstabellen voor schatting van 
totale IQ op basis van twee subtests aanwezig zijn, is in het huidige onderzoek de WISC-R 
gebruikt (Evers, Van Vliet-Mulder, Groot, 2000). De WISC-R geeft een overschatting van het 
IQ; of dat ook geldt voor de schatting van het IQ op basis van twee subtests is niet 
onderzocht. 

 

Trauma Vragenlijst 

De trauma vragenlijst is een self-report instrument dat een beeld geeft van eventuele 
meegemaakte traumatische gebeurtenissen. Deze vragenlijst bestaande uit 11 items, vraagt 
specifieke ervaringen uit. Indien een item met “ja” wordt beantwoord, wordt gevraagd naar de 
leeftijd waarop dit voor het eerst gebeurde en hoe vaak het is voorgekomen. De afname van 
deze lijst duurt ongeveer 10 minuten.  

 

RPQ 

De RPQ (Reactive Proactive Questionnaire) (Raine, Dodge, Loeber, Gatzke-Kopp, 
Lynam, Reynolds, Stouthamer-Loeber & Liu, 2003; Nederlandse vertaling: Van Domburgh & 
Popma, 2003) geeft een indicatie van reactief en proactief agressief gedrag. Pro-actieve 
agressie is een vorm van agressie waarbij niet wordt gereageerd op een ander of geen 
duidelijke aanleiding wordt gegeven voor vertonen van agressie. Reactieve agressie is 
agressie die een reactie is op een gebeurtenis, bijvoorbeeld als men door iemand wordt 
geslagen of uitgedaagd. De test bestaat uit 23 vragen die met “soms”, “vaak” of “nooit” 
kunnen worden beantwoord. De afnametijd is ongeveer vijf minuten.  

De items van de RPQ geven zowel verbale als non-verbale agressie aan en houden 
rekening met zowel de motivationele en de situationele context (Raine et al., 2003). Bij een 
betrouwbaarheidsanalyse werd een interne betrouwbaarheid op de proactieve en reactieve 
subschalen van respectievelijk á = 0.84 en á = 0.86 gevonden (Raine et al., 2003).  

 

Attributie taak 

Aan de hand van vier verhaaltjes wordt nagegaan hoe kinderen sociale situaties 
interpreteren, hoe ze met sociale situaties met emoties omgaan en hoe ze op sociale 
situaties reageren. De verhaaltjes worden door de onderzoeker voorgelezen en bestaan uit 
ambigue sociale situaties. De proefpersoon geeft vervolgens aan of de andere persoon in 
het verhaaltje gedrag per ongeluk, om te helpen of om gemeen te zijn, vertoonde. In totaal 
duurt de afname van deze lijst ongeveer 15 minuten. Onderzocht wordt of de proefpersoon 
het gedrag van anderen vijandig attribueert. Gebruik wordt gemaakt van het “Sociale 
Informatieverwerking Interview” van Orobio de Castro (2000). Het interview is ingekort door 
minder vragen over de verhaaltjes te stellen. 

In een voorgaande studie (Oribio de Castro, Slot, Bosch, Koops, & Veerman, in 
press) bleek de betrouwbaarheid van de door ons gebruikte vragen zeer goed. Deze werd 
bepaald door een tweede onafhankelijke onderzoeker de vragen te laten scoren. Cohen’s 
Kappa van .91, Chronbach’s Alpha van .79. en een “inter-rater agreement” 
(interbeoordelaars betrouwbaarheid) van 94% werden gevonden. 

 

Sociale Wenselijkheidslijst (Dekking, 1983) 

De sociale wenselijkheid-items van de Sociale Angst Schaal voor Kinderen (SAS-K) 
wordt ingevuld door de kinderen om de neiging tot sociaal wenselijk antwoorden in kaart te 
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brengen. De interne consistentie van deze sociale wenselijkheid-schaal is voor jongens .66 
en voor meisjes .70 (Dekking, 1983). De 9 items kunnen worden afgenomen bij kinderen van 
9 tot 12 jaar, wat ongeveer vijf minuten duurt. De SAS-K is genormeerd met een 
representatieve steekproef van 1110 meisjes en 1039 jongens uit groep 6, 7 en 8 van de 
basisschool. De normering bestaat uit decielscores (1 - 10) (Evers et al., 2000).  

 

SAHA (Social And Health Assessment)  

De SAHA is een samengesteld self-report instrument dat functioneren op 
verschillende gebieden in kaart brengt (Weissberg, Caplan & Harwood, 1991; Schwab-
Stone, Chen, Greenberger, Silver, Lichtman & Voyce, 1999; Vlaamse vertaling: Jespers & 
Mussche, 2002). In het onderhavige onderzoek wordt een aantal items van de vragenlijst 
afgenomen (in totaal 19). Deze zijn tekstueel aangepast aan de Nederlandse situatie en aan 
de leeftijd van de onderzoeksgroep. De onderdelen die in dit onderzoek worden gebruikt, 
richten zich op de dagelijkse bezigheden van de jongere, deviant gedrag van vrienden, de 
sociaal economische status (SES) van de woonbuurt, depressie (aan de hand van DSM-
criteria), ouderkenmerken (opgedeeld in betrokkenheid, controle, genegenheid en 
inconsistentie aanpak van straffen en belonen), geweten van het kind, inschatten van risico, 
bereidheid tot agressie, pesten, suïcide en sensatiezoekend gedrag. De afnameduur van 
deze vragenlijst is ongeveer 20 minuten. 

 

Tanner 

De Tanner meet de lichamelijke rijping van het kind. Bij deze test wordt aan de hand 
van standaard plaatjes de volgroeiing van het geslachtsdeel en de groei van het schaamhaar 
aangegeven (Marshall & Tanner, 1970). De ‘inter-observer agreement’ van de test voor een 
niet-klinische groep (controle groep) was bij de meting van “pubic hair” een Kappa-coëfficient 
van .95, en bij de meting van genitaliën 0.74 (Rosenbloom & Tanner, 1998).  

  

WAS-lijst  

De WAS is de Nederlandse bewerking van de Self-Report of Antisocial Behavior 
(Loeber, Loeber-Stoutman, Van Kammen & Farrington, 1987; Nederlandse bewerking: Slot, 
Orobio de Castro & Duivenvoorden, 2000) en geeft een indicatie van anti-sociaalgedrag van 
het kind. In de vragenlijst wordt heimelijk overtredend gedrag, openlijk overtredend gedrag 
en authoriteitsconflicten uitgevraagd, gelijk aan de drie door Loeber beschreven 
ontwikkelingspaden voor delinquentie. Er bestaan drie versies van de WAS: een kind-versie, 
bestaande uit 43 items die al langer bestaat en meer recente ouder- en leerkracht- versies, 
bestaande uit respectievelijk 45 en 40 items. Deze zullen alle drie in het onderzoek gebruikt 
worden. De afnameduur is ongeveer 20 minuten.  

 
Ouder: 

SCL-90 Klachtenlijst 

De SCL-90 is de Nederlandse bewerking van de Symptom Checklist van Derogatis, 
Lipman & Covi (1973) door Arrindel & Ettema (1986). De Symptom Checklist (Klachtenlijst) 
heeft 90 items en kan in ongeveer 15 minuten ingevuld worden. De vragenlijst is genormeerd 
voor normale volwassenen en ambulante psychiatrische patiënten en meet recent ervaren 
klachten (lichamelijk en psychisch). De totaalscore geeft een indicatie van psychopathologie. 
De lijst inventariseert klachten in de volgende acht gebieden: angst, agorafobie, depressie, 
somatische klachten, wantrouwen en interpersoonlijke sensitiviteit, insufficiëntie van denken 
en handelen, slaapproblemen, woede/hostiliteit. Test-hertest betrouwbaarheid ligt voor de 
verschillende schalen tussen .65 (IN) en .91 (PSNEUR) (Evers et al., 2000). 
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De Symptom Checklist (Klachtenlijst) heeft 90 items. De vragenlijst is bedoeld voor 
normale volwassenen en ambulante psychiatrische patiënten en meet recent ervaren 
klachten (lichamelijk en psychisch). Bovendien geeft het een screening van eventuele 
psychopathologie. De afname neemt ongeveer 20 minuten in beslag (Evers, A, Vliet-Mulder, 
J.C. van, Groot, C.J., 2000).    

De lijst inventariseert klachten en problemen als huidige toestand van 
psychopathologie op de volgende acht gebieden: angst, agorafobie, depressie, somatische 
klachten, wantrouwen en interpersoonlijke sensitiviteit, insufficiëntie van denken en 
handelen, slaapproblemen, woede/hostiliteit (Evers, A, Vliet-Mulder, J.C. van, Groot, C.J., 
2000). De lijst is genormeerd op 2118 poliklinische psychiatrische patiënten en 1026 
personen uit de normale poplatie (1981/1983) (Evers, A, Vliet-Mulder, J.C. van, Groot, C.J., 
2000). 

 

NOSI 

De NOSI (Nijmeegse Ouderlijke Stressindex, De Brock, Vermulst, Gerris & 
Abindin,1992; 2003) is een Nederlandse bewerking van de Amerikaanse “Parenting Stress 
Index” (PSI) van Abindin (1983). De NOSI richt zich op opvoeding in het gezin en andere 
primaire levensvormen en vraagt de pedagogische belasting van de ouders uit (De Brock et 
al., 1992). De lijst bestaat uit 85 vragen en is geschikt voor kinderen tussen de 2 en circa 13 
jaar. De vragenlijst kan in ongeveer 15 minuten door de ouder worden ingevuld. De lijst is 
genormeerd met een klinische en niet-klinische groep. Diverse subschalen correleren (p<.05) 
met overeenkomstige subschalen uit andere instrumenten. De alfa-coëfficient ligt tussen .95 
en .97. 

  

VMG  

De Vragenlijst Meegemaakte Gebeurtenissen (VMG) brengt op gestructureerde wijze 
life events en risicovolle gebeurtenissen en omstandigheden binnen het gezin in kaart 
(Veerman, Ten Brink et al., 1997, 2003). De vragenlijst geeft een objectieve beschrijving van 
de gebeurtenissen die in ieder gezin wel eens plaatsvinden (bijvoorbeeld ziekenhuisopname, 
verhuizing en ziekte), maar die gezinnen met “probleemkinderen” wel heel erg lijken te 
treffen. De opvoedingsomgeving wordt zo in termen van stressvolle gebeurtenissen 
gemeten. De lijst is genormeerd voor ouders van kinderen van 3 t/m 17 jaar. Afname duurt 
ongeveer 15 minuten. De lijst bevat 37 items; 34 gebeurtenissen die stressvol worden geacht 
en 3 positieve gebeurtenissen. De ouder kan de lijst zelfstandig invullen en aangeven welke 
gebeurtenissen zich hebben voorgedaan en of het kind de gebeurtenis als ‘prettig’ dan wel 
‘onprettig’ heeft ervaren. Na scoring worden er drie waardes verkregen: voor negatief 
aangeduide gebeurtenissen, voor positief aangeduide gebeurtenissen en de laatste voor het 
totaal aantal stressvolle gebeurtenissen. Test-hertest betrouwbaarheid is .75 en er zijn 
significante verschillen gevonden (p<.01) bij afname van de test tussen klinische en niet-
klinische groepen.  

 

SES 

Deze vragenlijst geeft een weergave van de sociaal economische status van het 
gezin van het kind. De vragenlijst is gebaseerd op de vragen uit de Vragenlijst gegevens 
Kinderen van Vreugdenhil (2003) en bepaalt SES op gelijke wijze als door het CBS wordt 
gedaan. De vragenlijst bevat daarnaast nog vragen over de zwangerschap, politiecontact 
van gezinsleden, psychische problematiek in het gezin, verslavingsproblematiek en 
medicijngebruik. De afnameduur van de SES is ongeveer 10 minuten.  
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DISC 

De DISC (Diagnostic Interview Schedule for Children, American Psychiatric 
Association, 1987; Nederlandse vertaling: Verhulst, Van der Ende, Ferdinant, & Kasius, 
1997) is een gestructureerd interview dat de aanwezigheid van psychopathologie in kaart 
breng (Fisher, Wicks, Schaffer, Piacentini & Lapkin, 1992). In het onderzoek worden de 
onderdelen ADHD Aandachttekort/hyperactiviteitstoornis), ODD (oppositioneel opstandige 
gedragsstoornis), CD (gedragsstoornis) en PTSS (posttraumatische stress-stoornis) van de 
ouder-versie afgenomen. De DISC is ontwikkeld voor kinderen van 6 tot 17 jaar oud en is 
geschikt om ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek diagnoses te stellen. Door de 
gestructureerde opzet kan deze vragenlijst worden afgenomen door een getrainde leek. Dit 
duurt ongeveer 30 minuten.  

Uit onderzoek blijkt een test-hertest betrouwbaarheid (kappa) voor het ADHD-
onderdeel van .62, voor het CD-onderdeel .55 en bij het ODD-onderdeel .59. Van het 
onderdeel dat de posttraumatische stoornis beschrijft is uit dit onderzoek niets bekend 
(Fisher et al., 1992).  

 

VISK 

De Vragenlijst voor Inventarisatie van Sociaal gedrag van Kinderen (VISK) is een 
oudervragenlijst die werd ontwikkeld om probleemgedrag van kinderen met (mildere) 
varianten van pervasieve ontwikkelingsstoornissen nauwkeurig te omschrijven. De items van 
de VISK beslaan een breed scala van problemen in verschillende ontwikkelingsdomeinen en 
sociale problematiek. De items kunnen worden onderverdeeld in 6 schalen: niet afgestemd, 
neiging tot terugtrekken, oriëntatie problemen, niet snappen, stereotype gedrag en angst 
voor veranderingen (Luteijn, Minderaa & Jackson, 2002). De VISK kan worden afgenomen 
bij ouders van kinderen van 4 tot 18 jaar in ongeveer 5 minuten. De 49 items worden 
gescoord op een driepuntsschaal. Van de lijst zijn normgegevens beschikbaar. De interne 
consistentie volgens Cronbach’s alfa van de VISK is .94. Pearson r voor interbeoordelaars 
betrouwbaarheid is .80 en .90 voor test-hertest betrouwbaarheid (Luteijn, Minderaa & 
Jackson, 2002).  

WAS-lijst: zie Kind 

SDQ: zie Kind 
 
Leerkracht: 

Signaleringslijst 

Deze test richt zich op familiaire risicofactoren en risicofactoren binnen de 
vriendengroep en in de omgang met leeftijdsgenoten. Ook risicofactoren betreffende school 
worden uitgevraagd. De afnameduur is ongeveer 10 minuten. Deze vragenlijst heeft 30 items 
en is ontwikkeld door PI-Research (Orobio de Castro, 2000).  

WAS: zie kind.  

SDQ: zie Kind 
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Bijlage 6 

Tabel evaluatie instrumentarium. 
Instrument Ervaringen Spreiding/data Evaluatie 
SES Duidelijke vragenlijst, goed af te nemen. 45 afgenomen. Spreiding n.v.t. Geschikt 
DISC Goed af te nemen. In drie gevallen niet af te 

nemen wegens taalproblemen. Bij allochtone 
ouders valt op dat zij over het algemeen 
ontkennend antwoorden op de vragen. 

Van de 41 afgenomen DISCs was de 
spreiding als volgt: 26 geen diagnose, 3 
adhd, 7 odd, 3 adhd+odd, 1adhd+cd en 1 
odd+ CD. In verhouding rapporteren 
allochtonen veel minder diagnoses (n=3) dan 
autochtonen (n=12). 

Geschikt, mogelijk sprake van 
cultuurproblemen, waardoor ouders van 
allochtone kinderen ontkennend 
antwoorden op de vragen. 

WAS Door alle rapporteurs goed in te vullen vragenlijst. 
Bij kinderen wordt eerst gevraagd naar gedrag 
ooit en vervolgens naar gedrag het afgelopen half 
jaar. Het is de vraag of kinderen daar een goed 
onderscheid tussen kunnen maken. Ook bij de 
overige rapporteurs kan worden afgevraagd of zij 
uitsluitend gedrag rapporteren uit het afgelopen 
half jaar. De ouder- en leerkrachtversie hebben 
een ander, nieuwer, format dan de kindversie. 
Wellicht dient de kindversie ook op dezelfde 
wijze aangepast te worden. 

In samenwerking met PI-research wordt op 
dit moment een weging ontwikkeld voor de 
kind- en ouderversie. Voor de 
leerkrachtversie is een dergelijke weging al 
voorhanden. Kinderen rapporteren tussen de 
1 en 12 antisociale gedragingen (n=39, gem. 
5.7 sd 2.8), ouders rapporteren tussen de 0 en 
10 antisociale gedragingen (n=41, gem. 3.1 
sd 2.8). 

Geschikt 

SAHA Een aantal vragen wordt door de kinderen niet 
begrepen, deze betreffen met name vragen over 
seks, drugs en suïcidaal gedrag. Kinderen lijken 
niet goed in staat dagbesteding in uren aan te 
geven. Goede vragenlijst om een band met het 
kind op te bouwen. 

Op de meeste van de vragen is een goede 
spreiding, op een aantal niet, deze zijn: 
aantal goede vrienden (vrijwel allemaal 5 of 
meer), schoolresultaten (vrijwel allemaal 
goed of voldoende), risicogedrag vrienden, 
hoe verkeerd is het om.., hoeveel risico loop 
je als.., moet je vechten als.., eigen 
pestgedrag en suïcidaal gedrag. Hierbij moet 
wel bedacht worden dat er op een aantal 
vragen op latere leeftijd wellicht wel 
verschillend gescoord wordt. N=40 

Geschikt, eventueel ingekort 
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Instrument Ervaringen Spreiding/data Evaluatie 
Signaleringslijst Wordt goed ingevuld. Spreiding is goed (n=25, range 55-113, gem. 

86.1 sd 14.8). 
Geschikt 

SDQ Wordt goed ingevuld. Spreiding op het instrument is goed. In de 
ouderversie (n=42) scoort 30% van de 
kinderen hoog in vergelijking met de 
normgroep (range 1-26, gem. 10.4 sd 7.0). In 
de leerkrachtversie (n=25) scoort 19% hoog 
(range 0-24, gem. 11.3 sd 7.8). In de 
kindversie (n=38) scoort 36.80% één 
staddaarddeviatie boven de normgroep 
(range 3-31, gem 12.3, sd 6.0). 

Geschikt 

RPQ Wordt goed ingevuld. Spreiding van de totaalscore is goed (range 
0-36, gem. 13,7 sd 7.3). Reactieve agressie 
(range 0-21, gem. 9.8 sd 4.6) wordt meer 
gerapporteerd dan proactieve agressie (range 
0-15, gem. 3.7 sd 3.3). Het aantal cases 
(n=33) is lager aangezien deze lijst later aan 
het instrumentarium is toegevoegd. 

Geschikt 

WISC Bij het onderdeel woordenschat ondervinden 
allochtonen met een taalachterstand 
moeilijkheden die mogelijk niets over mate van 
intelligentie zeggen. Opvallend is dat allochtonen 
verder ook meer moeite hebben met het verbaal 
omschrijven van woorden. Kinderen vinden met 
name de blokpatronen leuk. 

Geschatte IQ loopt van 56 t/m 123 (n=36, 
gem. 91,5 sd 15,8) volgens een normale 
verdeling. Er is sprake van een 
oververtegenwoordiging van allochtonen in 
de lage IQ scores. 

Matig geschikt wegens taal en 
cultuurproblemen 

Attributie Goed af te nemen. Kinderen lijken in veel 
gevallen nog niet te doorzien welk antwoord 
verwacht wordt, ook als zij verder geneigd zijn 
sociaal wenselijk in te vullen. 

Alle mogelijke antwoorden (expres, per 
ongeluk en om te helpen) worden door de 
kinderen gegeven. 

Geschikt 

NOSI Bij ouders met taalproblemen is deze lijst moeilijk 
af te nemen. Zij begrijpen de nuances in de vragen 
niet, waardoor het op hen overkomt alsof vragen 
steeds herhaald worden. Ook is de lijst erg lang. 

Spreiding is goed (n=39, range 84-188, gem. 
130.1 sd 33.5). In vergelijking met de 
normgroep scoorde 25.9 laag tot zeer laag op 
de totale stress index en 18.5% hoog tot zeer 
hoog. Bij negen ouders is wegens 
taalproblemen geen valide nosi afgenomen.  

Matig geschikt, wellicht wel geschikt in 
reeds bestaande verkorte vorm waarin 
geen herhalingen met nuanceverschillen 
voorkomen.. 
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Instrument Ervaringen Spreiding/data Evaluatie 
SCL-90 Bij ouders met taalproblemen is het moeilijk deze 

vragenlijst af te nemen, maar in mindere mate dan 
bij de Nosi. De lijst wordt door ouders als lang 
ervaren. Het is noodzakelijk al een band te hebben 
opgebouwd met de ouders om deze lijst te kunnen 
afnemen, aangezien het over hen gaat en niet over 
het kind. 

De spreiding op het instrument is goed 
(n=34, range 93-261, gem 123.2 sd 36.2). In 
vergelijking met de normgroep scoort 41.2% 
laag tot zeer laag en 11.8% hoog tot zeer 
hoog. Een substantieel deel van de ouders 
rapporteert minder klachten dan de 
gemiddelde bevolking, mogelijk wordt de 
lijst defenief ingevuld. 

Matig geschikt, problematisch bij 
taalproblemen en mogelijk wordt de lijst 
defensief ingevuld. 

Sociale 
wenselijkheid 

Goed in te vullen. Spreiding is hier niet van toepassing. Vier 
van de 35 kinderen (deze lijst is later 
toegevoegd) vullen vijf of meer van de negen 
vragen sociaal wenselijk in. 

Geschikt 

Tanner Kinderen vullen deze lijst niet altijd betrouwbaar 
in. Invullen door de ouders is niet geschikt 
aangezien deze vaak niet precies weten in welke 
ontwikkelingsfase hun kinderen zitten. Het wordt 
zowel door kind als ouder als vreemd ervaren dat 
zij deze lijst dienen in te vullen. 

  Matig geschikt 

VISK Goed in te vullen. Spreiding is goed (n=38 range 3-60, 
gem.19.7 sd 12.9). Met name niet afgestemd 
gedrag wordt door een aantal ouders 
gerapporteerd op deze vragenlijst.  

Geschikt 

VMG Lijst is goed in te vullen alleen het aantal keren 
dat een aantal gebeurtenissen hebben 
plaatsgevonden en de datum is niet altijd 
betrouwbaar in te vullen. 

Spreiding is goed (n=41, range 3-13, gem. 
8.4 sd 2.3). Gemiddeld werden 4.2 van de 
gebeurtenissen als positief ervaren, 2.4 als 
negatief en 1.9 als neutraal. 

Geschikt 

Trauma vragenlijst Kinderen melden ernstige trauma’s niet op basis 
van de vragen en in een aantal gevallen wel een 
hoop niet ter zake doende gebeurtenissen. 
Kinderen lijken op deze leeftijd nog niet in staat 
op basis van de gestelde vragen cognitief te 
onderscheiden tussen traumatische gebeurtenissen 
en gebeurtenissen waar je van schrikt, maar die 
niet traumatisch zijn. 

Niet bekeken wegens slechte ervaringen met 
afname. 

Niet geschikt 

1-minuut leestest Goed uit te voeren. Kinderen vinden het leuk. Spreiding is goed (n=37, range dle12-69, 
gem. 29.1 sd 14.6). In 48.6% van de 
afgenomen tests (n=37) is er sprake van een 
didactische leeftijd die negen maanden of 
meer lager is dan de werkelijke leeftijd.  

Geschikt 
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Bijlage 7 

Ver loop onder z oek :  pi lot  f ase en hoofdonder zoek 

 2003 2004 2005 

 J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J 

Pilot VO DA VE  

f.o. van pilot  VO DA VE  

1e meting  VO DA 

2e meting  VO DA 

3e meting  

Resultaten  X  X  

VO: voorbereiding  DA: dataverzameling  VE: verwerking en verslag 
X: Moment waarop (tussen)tijdse resultaten kunnen worden verstrekt dmv verslag of voorstelling 
 

 2005 2006 2007 2008 

 J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F 

Pilot  

f.o. van pilot  

1e meting DA VE  

2e meting DA VE  

3e meting  VO DA VE 

Resultaten  X  X  X 
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Bijlage 8 
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