
 

Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum Cahier 2017-4 | 5 

Managementsamenvatting 

De Monitor Zelfgerapporteerde Jeugdcriminaliteit (MZJ) is een vijfjaarlijks onderzoek 

waarin Nederlandse jongeren in de leeftijd van 10 tot 23 jaar bevraagd worden over 

hun delictgedrag. Via zelfrapportage wordt daarmee aanvullende kennis verkregen 

over trends in de jeugdcriminaliteit, naast trends die via politie- en justitiegegevens 

bekend zijn. Tijdens de laatste meting zijn een aantal veranderingen doorgevoerd, 

waar de belangrijkste van is de toevoeging van nieuwe gedigitaliseerde en cyber-

delicten in de bevraging. In het huidig rapport worden de resultaten van een ver-

diepingsonderzoek naar de MZJ gepresenteerd. De drie thema’s die aan bod komen 

zijn: 

1 De psychometrische kenmerken van de vragenlijst over gedigitaliseerde, cyber- 

en offlinedelicten, welke de kern vormt van de MZJ. 

2 De gevolgen van een overstap van een CAPI/CASI-afnamemodus (d.w.z., afname 

waarbij een interviewer aanwezig is) naar een CAWI-modus (d.w.z., een internet-

afname) voor de rapportage en monitoring van zelfgerapporteerd delinquent 

gedrag. 

3 De mogelijkheden om de MZJ te gebruiken om een omvangschatting te maken 

van de door Nederlandse jeugdigen gepleegde gedigitaliseerde en cyberdelicten. 

 

Betreffende het eerste thema suggereren de resultaten dat onder zelfgerapporteer-

de jeugddelinquentie een enkele factorstructuur ligt – wat wil zeggen dat een overall 

prevalentieschaal van delinquent gedrag statistisch gezien het ‘beste’ past (d.w.z., 

het onderscheid maken tussen geen delinquent gedrag en ten minste één delict ten 

minste éénmaal gepleegd in het voorgaande jaar, waarbij er geen clustering van 

delicten optreedt). Een tweede schaalvorm, die meer complex is, maar nog steeds 

statistisch adequaat, is het onderscheid maken tussen offline- en gedigitaliseerde 

delicten samen enerzijds en cyberdelicten apart anderzijds. 

 

Verder laten de resultaten zien dat de prevalentie, frequentie en de ernst van zelf-

gerapporteerde delinquentie lager, minder frequent en minder ernstig is, wanneer 

deze bevraagd worden via het internet zonder aanwezige interviewer, controlerend 

voor mogelijke effecten van verschillen in de samenstelling van respondentgroepen. 

Een overstap van een CAPI/CASI-afnamemodus naar een CAWI-modus zou dan ook 

tot een trendbreuk leiden. 

 

De MZJ wordt niet geschikt bevonden om de omvang te schatten van de door Ne-

derlandse jeugdigen gepleegde gedigitaliseerde en cyberdelicten. Voornaamste 

tekortkoming van de MZJ is dat een deel van de onlinedelicten dermate breed 

geoperationaliseerd is, dat deze zowel bagatelfeiten als zeer ernstige misdrijven 

omvat. Zodoende is het onduidelijk wat de omvangschatting nou precies weergeeft. 

Daarnaast is het ook onduidelijk hoeveel delicten dit zijn, waar deze delicten ge-

pleegd zijn en hoe deze aantallen zich verhouden door de tijd heen. 

 

De conclusie is dat de MZJ een adequaat instrument is voor zijn oorspronkelijke 

toepassing – een zelfrapportage instrument als aanvulling op registratiecijfers – 

maar dat een overstap naar een andere modus niet zonder problemen zal gaan en 

dat de huidige MZJ niet geschikt is als instrument voor omvangschattingen van 

jeugdige cyber- en gedigitaliseerde delicten. 
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