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Samenvatting 

Bij het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) is de bestrijding van high impact 

crimes (HIC) een belangrijke beleidsprioriteit. Vanuit de beleidsoptiek zijn HIC delic-

ten omschreven als delicten die een ernstige inbreuk maken op de levenssfeer van 

slachtoffers, zoals straatroof, overvallen, woninginbraak en geweld. De vraag is in 

hoeverre er preventief, al in de kindertijd, kan worden ingegrepen om een crimine-

le carrière waarin HIC domineert te voorkomen. Om aanknopingspunten te vinden 

voor dergelijke preventie is het relevant te weten welke kinderen een criminele car-

rière ontwikkelen waarin HIC aanwezig is. Daarnaast is het ook belangrijk te weten 

wat de kenmerken zijn van kinderen met een verhoogd risico bij wie een dergelijke 

(ernstige) criminele carrière zich niet ontwikkelt. 

 

De centrale vraagstelling van het onderzoek is: welke risicofactoren in de kindertijd 

en vroege adolescentie (10 tot en met 15 jaar) voorspellen de ontwikkeling van  

een latere criminele carrière (met HIC) in de midden- en late adolescentie (16 tot  

en met 22 jaar). En welke beschermende factoren zijn aanwezig bij antisociale en 

agressieve kinderen en jong-adolescenten die later geen criminele carrière (met 

HIC) ontwikkelen? 

 

Op basis van literatuuronderzoek werden de volgende twee vragen onderzocht: 

1 In hoeverre voorspellen antisociaal gedrag en delinquentie in de kindertijd  

en vroege adolescentie het al dan niet ontwikkelen van een latere criminele  

carrière met HIC in de midden- en late adolescentie? 

2 Welke andere factoren in de kindertijd en vroege adolescentie binnen het  

individuele domein, het gezinsdomein en het domein van de bredere context  

zijn voorspellend voor een latere criminele carrière met HIC in de midden  

en late adolescentie? Welke factoren dempen de ontwikkeling van een derge- 

lijke carrière? 

 

Op basis van empirisch onderzoek werden de volgende drie vragen onderzocht: 

3 Wat zijn de risico- en beschermende factoren bij jongeren die in de kindertijd  

en vroege adolescentie antisociaal en agressief gedrag rapporteren, maar geen 

latere criminele carrière (met HIC) ontwikkelen? 

4 Waarin verschillen zij in risico- en beschermende factoren van jongeren waar- 

bij wel sprake is van een latere criminele carrière (met HIC)?  

5 In hoeverre is een opeenstapeling van risicofactoren in de kindertijd en vroege 

adolescentie voorspellend voor een latere criminele carrière (met HIC)? In wel- 

ke mate wordt een dergelijke ontwikkeling geremd door de aanwezigheid van  

beschermende factoren? 

Methode 

Het doel van het literatuuronderzoek was om een actueel overzicht te krijgen van 

mogelijke risico- en beschermende factoren in de kindertijd en vroege adolescentie 

voor het ontwikkelen van een criminele carrière met ernstige vermogens- of 

geweldsdelicten in de latere adolescentie en jongvolwassenheid. De reden om hier-

naar te kijken is dat HIC een specifieke beleidsindeling van delicten betreft en niet 

als zodanig in de (academische) literatuur zijn terug te vinden.  
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Het startpunt van de literatuurstudie betrof enkele overzichtswerken. Ten eerste,  

de studie van Loeber et al. (2008) waarin voorspellers uit de kindertijd voor het ont-

wikkelen van ernstig criminele carrières in de adolescentie en jongvolwassenheid 

zijn beschreven. Ten tweede, de studie van Farrington et al. (2008) naar de risico- 

en beschermende factoren van daders van ernstige delicten. Ten derde, de studies 

van Hawkins et al. (1998, 2000) en Herrenkohl et al. (2000) naar voorspellers in  

de vroege adolescentie voor geweld later in de adolescentie. En als vierde, het over-

zichtswerk van Lipsey & Derzon (1998). 

 

Deze literatuur is systematisch aangevuld met recente studies uit de afgelopen vijf 

jaar naar risico- en beschermende factoren in de kindertijd en vroege adolescentie 

voor later ernstig en gewelddadig crimineel gedrag. Daarvoor zijn academische arti-

kelen geïncludeerd die betrekking hadden op jeugdigen in de kindertijd en vroege 

adolescentie en op crimineel gedrag met grote impact en risico- en beschermende 

factoren. Verder zijn alleen studies met een prospectief of longitudinaal design mee-

genomen, waarbij de risico- en beschermende factoren zijn gemeten in de kinder-

tijd of vroege adolescentie. Middels een sneeuwbalmethode is de literatuur verder 

aangevuld. 

 

Het empirische onderzoek betrof een prospectief longitudinale studie op basis van 

de Monitor Zelfgerapporteerde Jeugdcriminaliteit (MZJ), waarbij een representatie-

ve steekproef van jongeren uit de algemene populatie in de leeftijd van 10 tot en 

met 15 jaar is gebruikt. In 2010 en 2015 zijn, ongeveer en respectievelijk, 2.100  

en 1.600 jongeren bevraagd naar hun actuele delinquente gedrag. Tevens zijn er 

diverse factoren gemeten die betrekking hebben op risico- en beschermende fac-

toren in het individuele en gezinsdomein en binnen het domein van de bredere con-

text. Van de jongeren zijn van 2005 tot en met 2017 gegevens opgezocht in het re-

gistratiesysteem van de politie zoals beschikbaar bij het CBS. Het gaat om hier om 

een afslag van het incidentregistratiesysteem Basisvoorziening Handhaving (BVH), 

waarin personen geregistreerd zijn als verdachte. Voor deze jongeren is nagegaan 

welke zelfgerapporteerde gedragingen, risico- en beschermende factoren in de kin-

dertijd of vroege adolescentie voorspellend waren voor een latere registratie als ver-

dachte en meer specifiek als verdachte van een ernstig gewelds- of vermogensmis-

drijf. 

Belangrijkste bevindingen literatuurstudie (onderzoeksvragen 1 en 2) 

Uit de literatuur blijkt dat in de kindertijd meerdere factoren in diverse leefgebieden 

voorspellend zijn voor een criminele carrière van ernstige gewelds- en vermogens-

feiten in de adolescentie en jongvolwassen levensfase. Factoren in het individuele 

domein die samenhangen met een latere carrière zijn het vertonen van antisociaal 

gedrag op jonge leeftijd (bijvoorbeeld delinquentie, strafrechtelijke veroordeling), 

complicaties bij de geboorte, het hebben van agressie of gedragsproblemen in de 

kindertijd, het hebben van een positieve houding ten opzichte van crimineel gedrag 

en de aanwezigheid van psychopathische kenmerken en middelengebruik. 

 

Factoren in het gezinsdomein zijn het hebben van een jonge moeder, antisociaal of 

crimineel gedrag door de ouders, een zwakke binding met ouders, inadequate op-

voedstijlen door ouders, het ervaren van mishandeling en armoede van het gezin.  
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In de bredere context zijn factoren zoals veel spijbelen, een lage schoolmotivatie, 

slechte schoolprestaties, het hebben van antisociale en/of delinquente vrienden, 

middelengebruik door vrienden, lid zijn van gang op jonge leeftijd en wonen in een 

achterstandsbuurt. Bij een deel van deze factoren gaat het om statistische factoren 

(bijvoorbeeld moeder op jonge leeftijd zwanger, geboortecomplicaties), maar deels 

gaat het ook om dynamische, veranderbare factoren (bijvoorbeeld de opvoedstijlen 

van ouders of problematiek op school). 

 

Verder blijkt uit de literatuur ook dat in de diverse domeinen factoren bestaan die 

de kans op een carrière van ernstige gewelds- of vermogensdelicten dempen, zo-

genoemde beschermende factoren. 

 

In het individuele domein gaat het om een hoge mate van prosociaal gedrag in de 

kindertijd, een gemiddeld of hoge intelligentie, een hoge mate van zelfcontrole, een 

lage mate van hyperactiviteit, de afwezigheid van een gedragsstoornis, weinig/geen 

psychopathische kenmerken, een lage mate van verlegen of teruggetrokken gedrag 

en een hoge inschatting van de pakkans.  

 

In het gezinsdomein zijn adequate ouderlijke supervisie, een adequate monitoring 

door ouders, niet of nauwelijks fysiek straffen door ouders, hoge betrokkenheid bij 

gezinsactiviteiten, hogere leeftijd van de moeder bij geboorte, een goede kwaliteit 

van de woonomgeving en een hogere sociaal economische status van het gezin be-

schermende factoren. 

 

In de bredere sociale context gaat het over deelname aan school, goede schoolpres-

taties, positieve houding naar school, goede relatie met (prosociale) vrienden, geen/ 

weinig delinquente vrienden, wonen in goede buurt. 

Belangrijkste bevindingen empirische studie (onderzoeksvragen 3, 4 en 5) 

Jongeren die in de kindertijd en vroege adolescentie delicten rapporteren en/of  

door de politie als verdachte zijn geregistreerd, terwijl zij later geen criminele car-

rière (met of zonder HIC) ontwikkelen, verschillen weinig op de gemeten dynami-

sche factoren van jongeren die later wel een criminele carrière ontwikkelen. Alleen 

ontevredenheid met school is positief geassocieerd met een latere algemene crimi-

nele carrière. Dynamische factoren zijn over het algemeen zwak voorspellend voor 

een latere criminele carrière, ongeacht leeftijd of eerder antisociaal en/of crimineel 

gedrag en of de latere carrière wel of niet HIC bevat. 

 

Een aantal statische (achtergrond)kenmerken bleek het ontwikkelen van een cri-

minele carrière sterker te voorspellen. Namelijk, mannen, jongeren van niet-Ne-

derlandse herkomst, zeer stedelijk wonende jongeren, lager opgeleide jongeren  

en jongeren met eerder antisociaal en crimineel gedrag hadden een grotere kans  

op het ontwikkelen van een latere criminele carrière (met of zonder HIC). 

 

De cumulatiescore van de zelfgerapporteerde risicofactoren in de kindertijd was 

(zwak) geassocieerd met het ontwikkelen van een door de politie geregistreerde  

criminele carrière in de adolescentie. De cumulatie van beschermende factoren  

bood echter geen bescherming tegen de ontwikkeling van een criminele carrière. 
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Toekomstig onderzoek 

Om verdere inzichten in de relaties tussen factoren in het individuele domein, het 

gezinsdomein en het domein van de bredere context en latere criminele carrières  

te verkrijgen is verder onderzoek gewenst. Zo zouden met herhaalde metingen van 

dezelfde participanten inzichten verworven worden in de stabiliteit van de gemeten 

domeinen. Naast steekproeven te trekken uit de algemene populatie, kan ook geke-

ken worden naar populaties met een hoog risico op crimineel gedrag. Hiermee kan 

gekeken worden of dezelfde of juist andere factoren relevant zijn voor de ontwikke-

ling van criminele carrières bij jongeren die, bijvoorbeeld, een ongunstige thuis- of 

leefsituatie in de kindertijd ervaren. 

Conclusie 

In het huidige onderzoek is met een literatuur- en een empirische studie onderzocht 

welke factoren in de kindertijd voorspellend zijn voor (later) crimineel gedrag in de 

adolescentie en jongvolwassenheid. De literatuurstudie heeft geleid tot een goed en 

gestructureerd overzicht van welke factoren in de kindertijd relevant zijn voor de 

ontwikkeling van een criminele carrière in de adolescentie en jongvolwassenheid. 

Met het sterke longitudinale design van de empirische studie is voor een selectie van 

dynamische factoren getoetst of zelfrapportage voorspellend kan zijn voor crimineel 

gedrag geregistreerd door de politie later. 

 

Uit de literatuur- en een empirische studie komen risico- en beschermende com- 

ponenten uit verschillende leefgebieden (individu, gezin en bredere context) naar 

voren, welke voorspellend zijn voor het wel of niet ontwikkelen van een criminele 

carrière. Het gaat hier dan om carrières waarin geweld en ernstige vermogensmis-

drijven een belangrijke rol spelen. Zo zijn het hebben van delinquente vrienden en 

grotere ontevredenheid met school voorspellers van een latere criminele carrière. 

Diverse andere, meer statische, factoren zijn ook geassocieerd met een latere cri-

minele carrière, zoals het vertonen van antisociaal en/of delinquent gedrag in de 

kindertijd. Echter, zoals blijkt uit de literatuur en empirische studie, deze relaties 

zijn overwegend zwak wanneer het dynamische factoren betreft. 

 

Het huidige onderzoek biedt hiermee een overzicht van relevante gebieden om 

preventiebeleid tegen criminaliteit op te voeren op basis van wetenschappelijke 

literatuur, evenals een empirische toets binnen de Nederlandse context. Om te 

voorkomen dat kinderen later een criminele carrière ontwikkelen, lijkt het voor-

komen van probleemgedrag op jonge leeftijd cruciaal, zowel door het kind zelf,  

als door vrienden. Ook lijkt het faciliteren van een aangename schoolsituatie te 

kunnen bijdragen aan het voorkomen van een criminele carrière. 

 
  




