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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. 
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1 Inleiding 

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. 

 

Uit eerder onderzoek blijkt dat antisociaal, agressief en delinquent gedrag in de kin-

dertijd of vroege adolescentieperiode sterke voorspellers zijn voor een criminele car-

rière later in de adolescentieperiode (Farrington, Gaffney, & Ttofi, 2017; Hawkins et 

al., 1998; Hawkins et al., 2000; Herrenkohl et al., 2000; Loeber, Slot, Van der Laan 

& Hoeve, 2008). Daarbij komt dat de opeenstapeling van risicofactoren (criminoge-

ne factoren) de kans op het ontwikkelen van een criminele carrière kunnen verster-

ken. De risicofactoren die de kans op een criminele carrière vergroten betreffen di-

verse levensdomeinen. Binnen het individuele domein gaat het, bijvoorbeeld, om  

de aanwezigheid van impulsiviteit en geneigdheid tot sensatie zoeken. Binnen het 

gezinsdomein gaat het om ongunstige opvoedingsstijlen of een zwakke binding met 

de ouders. Binnen de bredere context zijn het hebben van een zwakke binding met 

school en antisociaal of delinquent gedrag van vrienden een risicofactor. Andersom 

kan de aanwezigheid van protectieve of beschermende factoren in de kindertijd juist 

de kans op een criminele carrière dempen of remmen (Loeber, Slot, Van der Laan, 

et al., 2008; Van der Laan, Veenstra, Bogaerts, Ormel, & Verhulst, 2010). Denk 

hierbij aan factoren als het hebben van een normaal tot hoog IQ of adequate 

opvoedingsstijlen door de ouders. 

 

Met name de verhouding tussen risico- en beschermende factoren over meer- 

dere leefdomeinen lijkt bepalend voor het al dan niet ontwikkelen van een latere 

criminele carrière in de adolescentiefase. Een belangrijke vraag hierbij is waarom 

sommige jongeren die in de kindertijd antisociaal of agressief gedrag vertonen uit-

eindelijk toch niet continueren met een criminele carrière (Loeber & Stouthamer-

Loeber, 1998). Beschermende individuele, gezins- en sociale factoren lijken hierin 

een rol te spelen (Lösel & Bender, 2003, 2017), waarbij met name opeenstapeling 

van beschermende factoren cruciaal is (Catalano, Berglund, Ryan, Lonczak, & 

Hawkins, 2004; Lösel & Bender, 2017; Luthar, 2006; Van der Laan et al., 2010). 

 

De bevinding dat een opeenstapeling van risico’s de kans op een criminele carrière 

vergroot is vooral afkomstig uit onderzoek naar de ontwikkeling van ernstig crimi-

neel gedrag in het algemeen. De (academische) literatuur richt zich niet in het bij-

zonder op HIC, aangezien HIC voornamelijk een begrip is vanuit justitieel beleid 

(later hierover meer). Uit onderzoek lijkt dat criminele adolescenten zich niet spe-

cialiseren, maar diverse typen delicten naast of achter elkaar plegen (zie bijvoor-

beeld Piquero, Jennings, & Barnes, 2012). Kortom, het is aannemelijk dat plegers 

van HIC ook andere vormen van ernstig crimineel gedrag vertonen.  

Daarom is het aannemelijk dat de opeenstapeling van (specifieke) risicofactoren en 

het ontbreken van beschermende factoren ook de kans versterken op het ontwikke-
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len van een criminele carrière waarin HIC voorkomt. Andersom is het ook aanneme-

lijk dat beschermende factoren de ontwikkeling van een criminele carrière met HIC 

juist remmen of voorkomen. 

 

De doelstelling van dit onderzoek is tweeledig. Namelijk, onderzoeken welke facto-

ren in de kindertijd en vroege adolescentie het al dan niet ontwikkelen van een late-

re criminele carrière met HIC voorspellen. Ten tweede, onderzoeken welke factoren 

de ontwikkeling van een criminele carrière met HIC remmen bij jongeren die in de 

kindertijd en vroege adolescentie al antisociaal en agressief gedrag vertonen. Deze 

doelstelling wordt bereikt via een literatuurstudie en een empirische studie onder 

een steekproef van jongeren uit de algemene populatie. 

1.1 Vraagstelling en onderzoeksvragen 

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

tijd 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 worden 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 con- 

text zijn voorspellend voor een latere criminele carrière met HIC in de mid- 

den en late adolescentie? Welke factoren dempen de ontwikkeling van een  

dergelijke carrière? 

 

Op basis van empirisch onderzoek worden 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 waarbij 

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? 

1.2 High impact crime 

De term high impact crime (HIC) is een typisch Nederlandse beleidsterm waarbij  

het voornamelijk gaat om ernstige geweldsmisdrijven zoals roof, woninginbraak en 

straatroof. In de wetenschappelijke literatuur is de term HIC niet gangbaar en zijn 

er diverse definities van wat HIC-delicten zijn in de beleids- en overige literatuur. 

Rovers, Moors, Jacobs en Jans (2012) hebben op verzoek van het toenmalige mini-

sterie van Veiligheid en Justitie voor gemeenten een zogeheten toolbox voor de aan-

pak van HIC ontwikkelt, waarin ook een screeningsinstrument voor plegers van HIC 
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wordt voorgesteld. Daarbij gaat het om personen die in de toekomst een grote kans 

hebben om roofdelicten (namelijk, overvallen en straatroof), geweldsdelicten en wo-

ninginbraak te plegen. Segeren en Fassaert (2014) hebben het bij HIC over ‘delicten 

met een grote impact voor de betrokken slachtoffers’. Ze rekenen hiertoe (pogingen 

van) ernstige geweldsdelicten, meer specifiek zijnde overval, straatroof, woningin-

braak, zware mishandeling, moord of doodslag en openlijke geweldpleging tegen 

personen.  

 

Volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid vallen woninginbraak, overvallen en 

straatroof onder HIC (Van Aalst & Nauta, 2017). In de HIC-monitor van het WODC 

gaat het om dezelfde drie delicten (Beijersbergen, Blokdijk, & Weijters, 2018). In 

een studie naar verscherpt toezicht onder minderjarigen wordt expressief geweld 

ook als voorbeeld van HIC genoemd (Deuren, Van der Laan, & Weerman, 2018). 
 

Kortom, hoewel het bij HIC-delicten in iedere operationalisering om woninginbraak, 

roofovervallen en straatroof gaat, worden ook andere geweldsvormen die een grote 

impact op slachtoffers hebben ertoe gerekend. In dit onderzoek wordt een ruime de-

finitie gebruikt, zoals in de Veiligheidsagenda 2014-2018 (Ministerie van Veiligheid 

en Justitie, 2014) en gaat het om woninginbraak, straatroven, overvallen en geweld. 

 

In het literatuurgedeelte van dit onderzoek richten we ons specifiek op kenmerken 

van ernstig criminele jongeren die betrokken zijn bij deze type delicten, evenals op 

jongeren die in de kinderleeftijd wel problematisch gedrag vertonen, maar uiteinde-

lijk geen carrière met één van deze delicten ontwikkelen. In het empirische deel 

gaan we na wat de kenmerken zijn van jongeren uit de algemene populatie die be-

trokken raken bij ten minste één van deze delicten. Dat betekent dat we een onder-

representatie hebben van daders van HIC zoals beschreven in eerder onderzoek, 

aangezien die in een algemene populatie weinig voorkomen. 

1.3 Theoretisch model 

In dit onderzoek wordt het cumulatieve ontwikkelingsmodel gebruikt als verklaring 

voor ernstig crimineel gedrag (Loeber, Slot, & Stouthamer-Loeber, 2006). In dit 

model, dat is afgeleid van het biopsychosociale model (Bronfenbrenner, 1979; Bron-

fenbrenner & Ceci, 1994), staan risico- en beschermende factoren in verschillende 

leefdomeinen centraal. Het gaat dan om factoren in leefdomeinen als die van het in-

dividu, het gezin, de vriendengroep, de school of de buurt (zie figuur 1). In de theo-

rie van Bronfenbrenner worden individuen gezien als ‘genest’ binnen verschillende 

systemen of leefdomeinen. Factoren in deze verschillende domeinen kunnen van in-

vloed zijn op iemands gedrag, zowel maatschappelijk onacceptabel crimineel gedrag 

als maatschappelijk acceptabel conventioneel gedrag. 

 

Er is veel bekend over welke factoren in de adolescentieperiode gerelateerd zijn  

aan ernstige criminaliteit (Loeber, Slot, Van der Laan, et al., 2008; Tanner-Smith, 

Wilson, & Lipsey, 2013). Dit geldt zowel voor factoren die de kans op criminaliteit 

vergroten—de risicofactoren—als voor factoren die deze kans verkleinen—de be-

schermende factoren. Beschermende factoren kunnen zowel een indirect als direct 

effect hebben op probleemgedrag (Luthar, 2006). Bij een indirect effect hebben 

beschermende factoren vooral effect op de gevolgen van een risicofactor, als in  

dat ze het schadelijke effect bufferen of dempen. Bijvoorbeeld, een adequate 

opvoedingsstijl door de ouders die de effecten van impulsief of agressief gedrag  

van kinderen zodanig dempt (of bijstuurt) dat het risico op later crimineel gedrag 
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vermindert. Er is sprake van een direct effect als de beschermende factor direct  

het latere criminele gedrag dempt. In de literatuur wordt, bijvoorbeeld, gevonden 

dat intelligentie een direct effect heeft op bepaalde vormen van agressief gedrag.  

In dit onderzoek spreken we hoofdzakelijk over beschermende factoren en maken 

daarbij geen onderscheid tussen directe en indirecte beschermende factoren, tenzij 

het wordt geëxpliciteerd.1 
 

Figuur 1 Ecologisch model 

 
Noot: Afgeleid van Loeber, Slot, & Stouthamer-Loeber (2008) 

 

Risicofactoren in het individuele domein zijn, bijvoorbeeld, eerder probleemge- 

drag, alcohol- of drugsgebruik, impulsiviteit, gebrekkige empathische vermogens  

en gewetensfuncties en bereidheid om risico’s te willen nemen (Loeber, Slot, Van 

der Laan, et al., 2008). Anderzijds zijn sociaal vaardig gedrag en goed kunnen ori-

ënteren op taken beschermende factoren (Pollard, Hawkins, & Arthur, 1999). In het 

gezinsdomein versterken negatieve opvoedingsstijlen — zoals negeren, vijandigheid  

en verwaarlozen van kinderen door ouders — de kans op criminaliteit (Loeber, Slot, 

Van der Laan, et al., 2008). Anderzijds wordt criminaliteit gedempt door emotionele 

steun en monitoring van ouders (Hoeve et al., 2009), openheid van kinderen naar 

ouders toe (Hoeve et al., 2009; Stattin, & Kerr, 2000) en een goede band met ou-

ders (Hoeve et al., 2012). In het vriendendomein is delinquentie van vrienden een 

belangrijke risicofactor voor eigen criminaliteit (Loeber, Slot, Van der Laan, et al., 

2008). In het domein van de school zijn slechte schoolprestaties (Maguin & Loeber, 

1996) en een slechte binding met school risicofactoren, terwijl binding met leer-

krachten bescherming kan bieden(Stouthamer-Loeber, Loeber, Wei, Farrington,  

& Wikstrom, 2002). 

 

  

                                                

1 We hanteren de Nederlandse vertaling van de Engelse term protective factor. Er worden in de literatuur 

verschillende termen voor beschermende factoren gehanteerd, afhankelijk van hun werking. Zo worden direct 

beschermende factoren direct protectieve, of promotive factoren genoemd en indirect beschermende factoren 

staan ook bekend als indirect protective factoren of risk buffering factoren.  
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Opeenstapeling van risicofactoren, buffering door beschermende factoren 

Volgens het cumulatieve ontwikkelingsmodel verhogen risicofactoren de kans op cri-

mineel gedrag. Naarmate iemand meer te maken krijgt met risicofactoren neemt de 

kans op ernstig crimineel gedrag toe, waaronder ook gewelddadig gedrag. Het gaat 

hierbij voornamelijk om een cumulatie van risicofactoren in verschillende domeinen. 

Dit staat bekend als de dose-respons relatie (zie Loeber et al., 2006). 

Beschermende factoren verkleinen de kans op crimineel gedrag. Deze factoren kun-

nen een direct effect hebben op het verkleinen van de kans op criminaliteit. Ook 

voor beschermende factoren is gevonden dat een cumulatie van beschermende fac-

toren de kans op sociaal acceptabel gedrag vergroot. 

 

Risico- en beschermende factoren levensfase specifiek 

Risico- en beschermende factoren voor (ernstige) criminaliteit zijn niet in alle 

levensfases hetzelfde (Farrington, Loeber, Jolliffe, & Pardini, 2008; Spruit, Van  

der Put, Gubbels, & Bindels, 2017; Van der Laan & Blom, 2006; Van der Put et  

al., 2011). In de kinderperiode lijken vooral factoren in het individuele en gezins-

domein van belang in de relatie tot crimineel gedrag, terwijl in de adolescentie-

periode de vriendengroep belangrijker wordt. In een longitudinale studie naar reci-

dive over de levensloop keken Spruit et al. (2017) ook naar verschillen in risicofac-

toren tussen verschillende leeftijden. Zij vonden dat daar waar in de tienerleeftijd 

problemen met school, alcoholgebruik en vrienden juist belangrijke risicofactoren 

vormden, bleek in de volwassen levensfase drugs- en alcoholproblemen recidive 

beter te voorspellen.  

 

Met het ouder worden verandert ook de impact op gedrag van verschillende leefdo-

meinen. Zo vonden Van der Put et al. (2011) dat de impact van dynamische risico-

factoren op recidive na het veertiende levensjaar afnam en geen goede voorspeller 

meer was van recidive. In een longitudinale studie waarbij de impact van risicofac-

toren ook tot ver in de volwassenheid werd onderzocht vonden Spruit et al. (2017) 

dat de impact van dynamische risicofactoren op recidive juist sterker werd bij oude-

re leeftijdsgroepen (boven de dertig). Ook het type risicofactor voor recidive ver-

schilde tussen leeftijdsgroepen. 

 

Kortom, eerder onderzoek laat zien dat zowel het type als de impact van risicofac-

toren leeftijdsspecifiek is. Wat betreft de impact van risicofactoren op criminaliteit 

lijkt sprake van een U-curve. De impact van risicofactoren op criminaliteit is sterker 

in de kindertijd en volwassenlevensfase dan in de tienertijd. Hoe dit zit met bescher-

mende factoren is niet bekend. 

 

Ernstige criminaliteit: andere risicofactoren of een cumulatie van risico’s? 

Een vraag is of jongeren die ernstig crimineel gedrag vertonen kwalitatief andere  

typen risicofactoren hebben dan andere criminelen, of dat er vooral sprake is van 

een cumulatie van risicofactoren. Volgens Moffitt (1993) zijn er over de levensloop 

van criminelen twee typen te onderscheiden: degenen waarbij criminaliteit zich be-

perkt tot de adolescentiefase (adolescence limited [AL]) en degenen waarbij over 

hun hele leven sprake is van een hogere mate van antisociaal gedrag (life course 

persistent [LCP]). 
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Het verschil tussen beide groepen verklaart Moffitt doordat ze kwalitatief verschil-

lende typen risicofactoren hebben. De LCP groep vertoont gedurende hun hele leven 

een hoge mate van antisociaal en/of crimineel gedrag. De oorzaak hiervan ligt in de 

interactie tussen neuropsychologische defecten en een inadequate (opvoedings)om-

geving. De AL groep vertoont vooral tijdens de tienerperiode antisociaal en/of crimi-

neel gedrag zien. De achtergrond hiervan is vooral dat deze jongeren in de adoles-

centiefase meer autonoom worden en in de interactie met criminele vrienden delict-

en gaan plegen. 

 

Hoewel in later onderzoek veel ondersteuning is gevonden voor kwalitatieve ver-

schillen in risicofactoren tussen groepen criminelen, wijzen diverse recente meta-

analyses erop dat het verschil tussen groepen in risicofactoren eerder kwantitatief 

dan kwalitatief is. In een eerste metastudie verzamelden Fairchild, Van Goozens, 

Calder, & Goodyer (2013) gegevens over risicofactoren bij LCP en AL criminelen in 

66 studies over de periode 1993 tot 2014. De factoren hadden vooral betrekking  

op het individuele domein (factoren bepaald op basis van persoonlijkheidstesten, 

neuropsychologische, neuro-endocrinologische, genetische en neuro-imaging on-

derzoeken). Zij vonden dat criminelen uit beide groepen gekenmerkt werden door 

vergelijkbare defecten in emotie verwerking, veranderingen in hersenstructuren en  

-functies, cortisol secretie en atypische persoonlijkheidskenmerken (dat wil zeggen, 

callous unemotional). De conclusie van Fairchild et al. (2013) is dat het verschil  

tussen beide groepen in hun individuele risicofactoren vooral kwantitatief is en  

niet kwalitatief. 

 

Soortgelijke bevindingen werden gedaan door Assink et al. (2015). In deze meta-

analyse werden mogelijke verschillen in risicofactoren van LCP en AL criminelen in 

veertien verschillende leefgebieden onderzocht (waaronder individu, gezin, school 

en vriendengroep). Ze baseerden zich op 55 studies uit de periode 1999 tot 2014 

met meer dan 13.000 respondenten. De meeste risicofactoren waren ook daadwer-

kelijk een risico voor de LCP groep, maar het verschil tussen beide groepen was 

vooral kwantitatief van aard. Oftewel, de LCP groep onderscheidde zich vooral van 

de AL groep door een cumulatie van risico’s op verschillende leefdomeinen. 

1.4 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 beschrijven we de methode van onderzoek. In hoofdstuk 3 komen de 

resultaten van de literatuurstudie aan de orde. De resultaten van het empirisch 

onderzoek worden in hoofdstuk 4 beschreven. In hoofdstuk 5 worden de resultaten 

van beide onderzoeken bediscussieerd en wordt een conclusie getrokken in de 

slotbeschouwing. 
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2  Methode 

In dit hoofdstuk beschrijven we de methode van het onderzoek. De studie omvat 

een beknopt literatuuronderzoek (paragraaf 2.1) en een empirisch onderzoek met 

een longitudinaal design (paragraaf 2.2). 

2.1 Literatuurstudie 

Op basis van een selectie van recente literatuur wordt een overzicht gegeven van 

welke risicofactoren voorspellers zijn voor de ontwikkeling van ernstige en geweld-

dadige criminaliteit (waaronder HIC) in de midden- en late adolescentie en jong-

volwassen periode. Ook wordt onderzocht welke beschermende factoren juist een 

dempende of bufferende werking zouden kunnen hebben op de ontwikkeling van 

een dergelijke carrière. Er wordt zoveel als mogelijk gezocht naar voorspellers in  

de kindertijd voor later ernstig crimineel gedrag. 

 

Het startpunt van de literatuurstudie betreft enkele overzichtswerken. Ten eerste 

gaat het om de studie van Loeber et al. (2008) waarin voorspellers uit de kindertijd 

voor het ontwikkelen van ernstig criminele carrières in de adolescentie en jongvol-

wassen levensfase zijn beschreven. Ten tweede gaat het om de studie van Farring-

ton et al. (2008) naar de risico- en beschermende factoren van daders van ernstige 

gewelds- en diefstal delicten. Ten derde gaat het om de studies van Hawkins et al. 

(1998; 2000) en Herrenkohl et al. (2000) naar voorspellers in de vroege adolescen-

tie voor geweld later in de adolescentie en als laatste het overzichtswerk van Lipsey 

& Derzon (1998).  

 

Deze literatuur wordt aangevuld met recente studies naar risico- en beschermende 

factoren in de kindertijd en vroege adolescentie voor ernstig en crimineel geweldda-

dig en vermogenscriminaliteit. We kijken daarbij specifiek naar literatuur die in de 

afgelopen vijf jaren is verschenen. De literatuur wordt wel systematisch door zocht, 

maar niet om noodzakelijk een uitputtend overzicht te geven van de literatuur. 

Tevens maken we gebruik van een sneeuwbalmethode om de literatuur aan te vul-

len, eventueel met oudere publicaties dan vijf jaar. De methode hiervoor wordt hier-

na beschreven. Daarnaast zal ook een beknopte beschrijving worden gegeven van 

enkele Nederlandse studies naar kenmerken van daders van HIC of zogenoemde 

Top-X-daders (indien daarover informatie beschikbaar is). 

Systematische selectie recente literatuur 

Het doel van dit deel van de literatuurstudie is om een actueel overzicht te krijgen 

van mogelijke risico- en beschermende factoren, al dan niet met voorspellende 

waarde, in de kindertijd en vroege adolescentie voor het ontwikkelen van een cri-

minele carrière met HIC. We includeren wetenschappelijke artikelen en rapportages 

die betrekking hebben op (1) jeugdigen in de kindertijd en vroege adolescentie; (2) 

crimineel gedrag met (3) grote impact; en (4) risico- en beschermende factoren, al 

dan niet met voorspellende waarde. Een overzicht van de zoektermen is gegeven in 

tabel 1. 
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Tabel 1 Gebruikte zoektermen literatuurstudie 

Onderwerp Zoektermen 

Jeugdigen Child* Youth 

 Adolescen* Juvenile 

Crimineel gedrag Theft Housebreak* 

 Violen* Felony 

 Robber* Crim* 

 Burgl* Delinquen* 

 Breaking and entering  

High impact Serious Severe 

Risicofactoren Risk*  Antisocial 

 Aggressi*   

Beschermende factoren Desistan* Promot* 

 Abstain* Compensator* 

 Protect* Risk-buffer* 

 Resilien*   

 

We zullen ons bovendien beperken tot studies met een prospectief of longitudinaal 

design, waarbij de risico- en beschermende factoren zijn gemeten in de kindertijd  

of vroege adolescentie. We beperken ons tot literatuur uit de afgelopen vijf jaar (dat 

wil zeggen, vanaf 1 januari 2014) en maken gebruik van de academische 

zoekmachine van Web of Science.  

 

De initiële zoekopdracht leverde 79 resultaten op. Deze zijn door twee onderzoe-

kers beoordeeld. Bij onenigheid is consensus bereikt over het al dan niet meene-

men van het artikel. In de tweede zoekopdracht zijn zeventien artikelen meegeno-

men voor full text selectie, waarvan uiteindelijk twee artikelen zijn geselecteerd om 

te coderen. Een belangrijke reden waarom er zoveel studies zijn afgevallen, is dat 

heel specifiek is gezocht naar studies met voorspellers in de kindertijd voor ernstige 

gewelds- of vermogenscriminaliteit in de midden/late adolescentie of jongvolwas-

senleeftijd. 

 

Omdat de systematische literatuurstudie een zeer beperkt aantal actuele studies op-

leverde, is de literatuur via een sneeuwbalmethode aangevuld. De periodebeperking 

is daarbij losgelaten. In totaal zijn nog elf studies toegevoegd. 

 

Uiteindelijk zijn dertien studies meegenomen in de literatuurstudie, welke zijn weer-

gegeven in tabel b3.1 van bijlage 3. Negen van deze dertien studies hadden betrek-

king op de relatie tussen risicofactoren gemeten in de kindertijd en geweld in de 

adolescentie of jongvolwassen levensfase (Ahonen, Loeber, & Pardini, 2015; Far-

rington, 1991; Jolliffe, Farrington, Loeber, & Pardini, 2016; Lipsey & Derzon, 1998; 

Loeber, Ahonen, Stallings, & Farrington, 2017; Loeber et al., 2005; Loeber et al., 

2006; Merrin, Davis, Berry, & Espelage, 2019; Paciello, Fida, Tramontano, Lupinetti, 

& Caprara, 2008). Verder en daarnaast hadden zes van de dertien studies betrek-

king op beschermende factoren uit de kindertijd die de kans verkleinden op het ont-

wikkelen van latere een carrière van ernstig geweld of vermogensdelicten (Derzon, 

2010; Fontaine, Brendgen, Vitaro, & Tremblay, 2016; Jolliffe et al., 2016; Loeber et 

al., 2017; Ttofi et al., 2016; Vassallo, Edwards, & Forrest, 2016).  

 

De literatuurstudie richtte zich op Engelstalige literatuur (waarbij de resultaten voor-

namelijk studies uit de VS, Canada en het VK betroffen). Daarom zijn ook enkele re-

cente Nederlandse studies naar kenmerken uit de kindertijd van HIC daders of zoge-
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noemde Top-X daders in de adolescentie)jongvolwassen levensfase meegenomen 

(Segeren & Fassaert, 2014; Weijers, 2019). 

2.2 Empirisch onderzoek 

Het empirische onderzoek betreft een prospectief longitudinale studie op basis  

van een steekproef van 10- tot en met 15-jarigen uit de algemene populatie (dat  

wil zeggen: jongeren in de kindertijd en vroege adolescentie). Voor deze jongeren 

wordt nagegaan welke gedragingen, risico- en beschermende factoren in de kinder-

tijd en vroege adolescentie voorspellend zijn voor een latere registratie bij de poli-

tie als verdachte en meer specifiek als verdachte van HIC. 

2.2.1 Monitor Zelfgerapporteerde Jeugdcriminaliteit 

In deze studie zijn gegevens gebruikt van gegevens uit twee metingen van de 

Monitor Zelfgerapporteerde Jeugdcriminaliteit (MZJ; de 2010 en 2015 cohorten), 

een face-to-face survey onder representatieve steekproeven van Nederlandse jon-

geren in de leeftijd van 10 tot en met 22 jaar. We richten ons in dit onderzoek op 

10- tot en met 15-jarigen. In 2010 en 2015 zijn, ongeveer en respectievelijk, 2.100 

en 1.600 jongeren in de leeftijd van 10 tot en met 15 jaar bevraagd naar hun actu-

ele antisociale en delinquente gedrag. Tevens zijn er risico- en beschermende facto-

ren gemeten in het individuele en gezinsdomein en binnen de bredere context op 

basis van zelfrapportage. De steekproeftrekking en survey zijn over de jaren verge-

lijkbaar (Engelen, Roels, & de Heij, 2015; Verburg, 2011). 

 

Het steekproefkader is de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA). Er is een gestra-

tificeerde steekproef getrokken, waarbij de strata zijn ingedeeld naar leeftijd en her-

komst. Binnen de strata zijn (adressen van) jongeren willekeurig geselecteerd. Alle 

legaal in Nederland wonende jongeren kunnen in de steekproeven te-recht komen. 

Een uitzondering hierop zijn jongeren die wonen in het Caribisch gebied of op de 

Waddeneilanden, welke vanuit praktische overwegingen buiten beschouwing worden 

gelaten. Tevens blijven illegaal verblijvende jongeren en toeristen buiten beschouw-

ing.  

 

In alle cohorten is een ondervertegenwoordiging van mannen van Marokkaanse en 

Turkse herkomst, wiens gecorrigeerde responspercentage rond de 50 % ligt. Dit ten 

opzichte van de meer dan 60 % respons binnen de gehele steekproef. De onderver-

tegenwoordiging is klein, waardoor de steekproef slechts beperkt selectief is (Enge-

len et al., 2015). Per meting zijn respondenten achteraf statistisch gewogen op sek-

se, leeftijd, herkomst, opleidingsniveau, stedelijkheidsgraad en landsdeel, waardoor 

de onderzoeksgroepen representatief zijn voor de populatie jongeren in Nederland. 

 

De MZJ-steekproef is getrokken in november van het jaar voorafgaand aan de me-

tingen in 2010 en 2015. In het eerste half jaar zijn de jongeren benaderd en zijn 

interviews gehouden, overwegend in een één-op-één situatie (dat wil zeggen, zon-

der de aanwezigheid van, bijvoorbeeld, een ouder of verzorger). Binnen deze steek-

proef is voor dit onderzoek een selectie gemaakt van jongeren die op het moment 

van de MZJ-meting 15 jaar of jonger waren en een volledige score hebben gepro-

duceerd op alle voor dit onderzoek relevante factoren. Deze inclusie/exclusie was 

niet gerelateerd aan één van de twee uitkomstmaten betreffende criminele carrières 

(p > 0,05). In tabel 2 worden de kenmerken van de uiteindelijk steekproef gegeven 
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(namelijk sekse, leeftijd, herkomstgroep, stedelijkheid van woonomgeving en 

opleidingsniveau). 

 

Tabel 2 Kenmerken steekproef 

 Totaal MZJ2010 MZJ2015 

Aantal participanten 3.714 2.133 1.581 

Geslacht (man) 50% 50% 49% 

Leeftijd (m) 12,4 12,4 12,3 

Herkomst    

Nederland 37% 49% 20% 

Marokko 12% 9% 16% 

Turkije 12% 9% 16% 

Suriname 13% 11% 16% 

Voormalig Nederlandse Antillen en Aruba 13% 10% 16% 

Overig niet-Nederlands 14% 12% 16% 

Stedelijkheid    

Niet stedelijk 41% 49% 30% 

Licht stedelijk  14% 15% 13% 

Matig stedelijk 13% 14% 12% 

Sterk stedelijk 14% 10% 20% 

Zeer sterk stedelijk 15% 10% 23% 

Onbekende stedelijkheid 3% 3% 2% 

Hoogst genoten opleiding    

Basisschool 28% 25% 31% 

Lager geschoold (VMBO, MBO) 35% 34% 35% 

Hoger geschoold (VMBO-T, HAVO, VWO) 38% 41% 34% 

Noot: De basisschoolgroep bevat vrijwel alle 10- tot en met 12-jarigen, omdat deze groep de basisschool nog niet 

heeft afgemaakt; percentages zijn afgerond naar dichtstbijzijnde hele getal. 

2.2.2 Politieregistratie CBS 

De data om politiecontacten en delicten waarvan jeugdigen verdacht zijn te onder-

zoeken zijn afkomstig van het CBS. De gegevens van de MZJ zijn op microniveau 

gekoppeld en geanalyseerd in de remote access omgeving van het CBS. Van de jon-

geren zijn van 2005 tot en met 2017 gegevens opgezocht in het registratiesysteem 

van de politie. Dat betekent dat voor het MZJ 2010 cohort gegevens beschikbaar 

zijn over de leeftijd tot en met uiterlijk 22 jaar (kindertijd tot en met de late ado-

lescentie/jongvolwassenperiode) en voor het MZJ 2015 cohort gegevens over de 

leeftijd tot uiterlijk 17 jaar (kindertijd tot late adolescentie). 

 

Er is gebruikgemaakt van gegevens uit het incidentregistratiesysteem Basisvoorzie-

ning Handhaving (BVH) van de politie, die voor de onderzoeksperiode vanaf 2005 

aan het CBS geleverd wordt via de landelijke politiedatabank Geïntegreerde Inter-

actieve Databank voor Strategische bedrijfsinformatie (GIDS). In het BVH worden 

alle personen geregistreerd tegen wie een redelijk vermoeden van schuld van een 

delict bestaat. Voor dit onderzoek zijn alleen misdrijven geselecteerd en geen over-

tredingen. 

 

Maar, de bewijsvoering rondom een eventuele strafzaak hoeft nog niet rond te zijn 

om in dit systeem opgenomen te worden. Er is dan ook geen sprake van een aan-

gehouden verdachte waarbij het proces-verbaal is doorgestuurd naar het OM. Het 
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gaat hier om verdachten en niet noodzakelijkerwijs om daders waarvan strafrech-

telijk bepaald is dat zij schuldig zijn aan een misdrijf. 

 

Van alle geregistreerde verdachten is opgenomen hoe vaak en van welk misdrijf ze 

werden verdacht en op welk moment het misdrijf gepleegd zou zijn. Voor dit onder-

zoek is nagegaan welke MZJ-respondenten in de systemen geregistreerd zijn als 

verdachte en specifiek als verdachte van HIC (zie paragraaf 2.2.3). 

 

In de systemen van het CBS is ook gekeken of jongeren ooit naar HALT zijn ge-

stuurd door de politie. Deze gegevens zijn verkregen uit AuraH van Bureau HALT. 

De door ons gebruikte HALT-gegevens van strafrechtelijk vervolgbare minderjari-

gen (12- tot en met 17-jarigen) zijn grotendeels vergelijkbaar als de gegevens die 

uit het BVH zijn verkregen. 

2.2.3 Operationalisering van antisociaal gedrag en (ernstig) criminele carrières 

De operationalisatie van antisociaal gedrag in de kindertijd en vroege adolescentie 

gebeurt op basis van de MZJ en het BVH. Wanneer een respondent tijdens de af- 

name van de MZJ op ten minste één van de delictenbevragingen aangeeft het de- 

lict ten minste éénmaal te hebben gepleegd in het voorgaande jaar, dan is er spra-

ke van zelfgerapporteerd antisociaal gedrag. Ook wordt gekeken of een respondent 

voorafgaand aan de MZJ-deelname een registratie binnen het BVH heeft (ongeacht 

delict type) en/of hij een keer bij HALT is geweest. Zo ja, dan is er sprake van gere-

gistreerd antisociaal gedrag. Wanneer ten minste één van deze twee benaderingen 

antisociaal gedrag indiceert, dan wordt voor de desbetreffende respondent antiso-

ciaal gedrag tijdens de kindertijd of vroege adolescentie vastgesteld. Als volgens 

beide benaderingen geen antisociaal gedrag is vastgesteld, dan wordt voor de des-

betreffende respondent geen antisociaal gedrag tijdens de kindertijd of vroege ado-

lescentie vastgesteld. 
 

Bij het concreet operationaliseren van eventuele latere criminele carrières en meer 

specifiek carrières waarin HIC een belangrijke rol speelt, zijn twee zaken van be-

lang. Ten eerste, kan HIC als zodanig herkend worden in registratiedata? En ten 

tweede, wanneer kan er gesproken worden van een ernstige criminele carrière 

waarin HIC een centrale rol speelt?  

 

De term HIC is binnen registratiedata van politie (en ook in de data van OM en ZM) 

geen gangbare term. Op basis van deze term alleen kan geen operationalisatie 

plaatsvinden en zal er gekeken moeten worden naar de onderliggende gedragingen. 

Het gaat dan om gedragingen die onder de ruime definitie van HIC vallen: 

woninginbraak, overvallen, straatroof en geweld. Voor geweld zal gekeken worden 

naar (dreiging met) niet-seksueel geweld tegen personen. Seksueel geweld en ge-

weld tegen goederen/dieren tellen we hier niet mee. Op basis van zogeheten maat-

schappelijke kwalificaties of classificaties, wat korte omschrijvingen zijn van crimi-

naliteit die in meerdere registratiesystemen voorkomen, zal zo goed als mogelijk is 

relevante HIC delicten geselecteerd worden. Zie voor een overzicht van de relevan-

te kwalificaties tabel 3.  

 

Bij overvallen en straatroof wordt ten minste enige dreiging van geweld aanwezig 

geacht samengaand met het doel van diefstal, waardoor alle diefstal met geweld 

kwalificaties geselecteerd zijn. Omdat bij woninginbraak niet noodzakelijkerwijs 

geweld tegen personen aanwezig is, wordt ook nog de geweldloze kwalificatie van 

dit type delict geselecteerd. Andere vermogensdelicten zonder geweld worden niet 
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meegenomen. De overige relevante kwalificaties betreffen niet-seksuele gewelds-

delicten tegen personen zonder component van diefstal. Gezien de beperkingen van 

registratiegegevens, is het niet (altijd) mogelijk om meer specifieke en minder-rele-

vante vormen van geweld uit te sluiten. Bijvoorbeeld, huiselijk geweld wordt niet 

(altijd) gerekend tot HIC, maar kan in principe onder de meer algemene noemer  

geweld geregistreerd worden. Met de huidige middelen is het niet mogelijk binnen 

dit onderzoek dergelijke voor dit onderzoek minder relevante vormen van geweld  

uit te sluiten. 
 

Bij het operationaliseren van een ernstig criminele carrière met HIC wordt gekeken 

naar het moment waarop het eerste HIC-delict gepleegd wordt nadat de respondent 

deelnam aan de MZJ. Met andere woorden, er is sprake van een ernstige criminele 

carrière wanneer er ten minste één HIC gepleegd is. Deze carrière kan eventueel 

ook andere type delicten bevatten, maar deze delicten zullen niet de start van de 

HIC-carrière bepalen. Voor de meer algemene criminele carrière gelden dezelfde 

criteria, echter dan maakt het niet uit welk type delict gepleegd is - het eerst ge-

pleegde delict geeft de start van de carrière aan, ongeacht het aantal delicten bin-

nen deze carrière. Naast het wel of niet ontwikkelen van een criminele carrière, 

wordt ook de tijd tussen de MZJ-deelname en de start van de carrière geregistreerd. 

Omdat 10- en 11-jarigen nog niet strafrechtelijk vervolgbaar zijn, wordt voor deze 

leeftijdsgroepen niet de MZJ-deelname als startpunt gekozen, maar de datum van 

hun 12e verjaardag. 
 

Tabel 3 Relevante kwalificaties high impact crime 

Kwalificatie HIC SCM 

Diefstal van personenauto (met geweld) Overval, geweld 1010104 

Diefstal uit/vanaf personenauto (met geweld) Overval, geweld 1010107 

Diefstal van fiets (met geweld) Overval, geweld 1010101 

Diefstal/inbraak uit woning (met geweld) Overval, geweld 1010113 

Diefstal/inbraak uit woning (zonder geweld) Woninginbraak 1010213 

Diefstal/inbraak uit box/garage/schuur/tuinhuis (met geweld) Overval, geweld 1010114 

Diefstal van bromfiets/snorfiets (met geweld) Overval, geweld 1010102 

Diefstal/inbraak uit school (met geweld) Overval, geweld 1010118 

Diefstal/inbraak uit sportcomplex (met geweld) Overval, geweld 1010119 

Straatroof Straatroof, overval, geweld 1010111 

Diefstal/inbraak uit winkel/bedrijf/kantoor (met geweld) Overval, geweld 1010116 

Winkeldiefstal (met geweld) Overval, geweld 1010115 

Diefstal van motor/scooter (met geweld) Overval, geweld 1010103 

Diefstal van vervoermiddel (met geweld) Overval, geweld 1010105 

Diefstal van vaartuig (met geweld) Overval, geweld 1010106 

Diefstal uit/vanaf vervoermiddel (met geweld) Overval, geweld 1010108 

Diefstal uit/vanaf vaartuig (met geweld) Overval, geweld 1010109 

Diefstal/inbraak uit hotel/pension (met geweld) Overval, geweld 1010117 

Diefstal/inbraak uit gebouw (overig; met geweld) Overval, geweld 1010121 

Overval (met geweld) Overval, geweld 1010122 

Diefstal en inbraak (overig; met geweld) Overval, geweld 1010123 

Afpersing en afdreiging Overval, geweld 1050000 

Openlijke geweldpleging tegen persoon Geweld 2020101 

Brandstichting/ontploffing Geweld 2030000 

Mishandeling Geweld 3010000 

Bedreiging Geweld 3020100 

Levensmisdrijf Geweld 3040000 

Geweldsmisdrijf (overig) Geweld 3070000 
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2.2.4 Factoren in verschillende leefgebieden 

Om de risico- en beschermende factoren te bepalen is gebruikgemaakt van vragen-

lijsten die zowel in de MZJ2010 als in de MZJ2015 zijn afgenomen. De onafhankelij-

ke variabelen die uit deze vragenlijsten voorkomen zijn dertien factoren welke ver-

spreid zijn over drie leefdomeinen. In de volgende paragrafen worden deze vragen-

lijsten en de daaruit vloeiende variabelen beschreven en in tabel 4 worden enkele 

psychometrische kenmerken hiervan weergegeven. 

Individuele domein 

Psychosociale problematiek is gemeten met de Strengths and Difficulties Ques- 

tionnaire (SDQ; Goodman, 1997; Van Widenfelt, Goedhart, Treffers, & Goodman, 

2003). De schaal meet hyperactiviteit, aandachts-, emotionele en gedragsproble-

men en problemen met leeftijdgenoten. Alle SDQ-items zijn gescoord op een 3-

punts Likertschaal (niet waar—beetje waar—waar). De schaal is de gemiddelde 

score op de items, waarbij een hogere score wijst op meer psychosociale proble- 

matiek. Daarnaast is prosociaal gedrag gemeten met vijf items ook afkomstig uit  

de SDQ. Ook hier is het gemiddelde van de scores op de items berekend. Een hoge-

re score betekent meer prosociaal gedrag. 

 

Alcohol- en drugsgebruik zijn gemeten met vragen uit het Peilstationonderzoek 

(Monshouwer, Van Dorsselaer, Gorter, Verdurmen, & Vollebergh, 2004). Alcohol- 

gebruik door de week is gemeten door te vragen naar het aantal dagen dat een 

jongere doordeweeks alcohol drinkt, waarbij vrijdag als een weekenddag telt. Alco-

holgebruik in het weekend is gemeten door te vragen naar het aantal dagen dat een 

jongere in het weekend alcohol drinkt. Een hogere score op deze schalen betekent 

op meerdere dagen alcoholgebruik. Drugsgebruik is gemeten door te vragen of een 

jongere softdrugs, harddrugs en/of partydrugs heeft gebruikt in het afgelopen jaar. 

De variabele drugsgebruik is gedichotomiseerd als niet of wel gebruikt. 

 

Antisociale attitudes zijn gemeten met een Nederlandse vertaling van de Attitudes 

towards Deviance scale (Menard & Huizinga, 1994). Deze schaal bestaat uit zes 

items waarin een jongere wordt gevraagd hoe fout het is als iemand van zijn of  

haar leeftijd iets vernielt, iets steelt (minder dan € 5 en meer dan € 50), iemand 

mishandelt, inbreekt of harddrugs verkoopt. De antwoordopties zijn op een 4-punts 

schaal (helemaal niet fout - heel fout). De schaal is omgecodeerd waardoor een lage 

score op de schaal getuigt van conventionele attitudes en een hoge score van posi-

tieve attitudes ten aanzien van criminaliteit. 

Gezinsdomein 

Emotionele steun meet de gepercipieerde relatie met ouders en is gebaseerd op de 

EMBU-C (Markus, Lindhout, Boer, Hoogendijk, & Arrindell, 2003). De volgende drie 

opvoedingsstijlschalen zijn afkomstig van Stattin en Kerr (2000; Pietersma & Veen-

stra, 2004). Openheid naar ouders meet de mate waarin een jongere zijn of haar 

ouders spontaan op de hoogte brengt van vrijetijdsactiviteiten. Informeren door ou-

ders meet de mate waarin ouders zelf informeren naar de activiteiten van hun kin-

deren. Controle door ouders meet de mate waarin ouders de activiteiten van hun 

kind reguleren. Monitoring door ouders meet de kennis die ouders volgens de jon-

gere zelf hebben over het gedrag van hun kind en is afkomstig uit eerder onderzoek 

(Fletcher, Steinberg, & Williams-Wheeler, 2004). Alle schalen zijn gemeten op een 

5-punts Likertschaal (nooit tot altijd), met uitzondering van monitoring door ouders, 

welke op een 3-punts Likertschaal is gemeten (niets—weinig—veel). De schaal is de 

gemiddelde score op de items, waarbij een hogere score wijst op het ervaren van 
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meer emotionele steun, opener zijn naar hun ouders en dat ouders vaker infor-

meren, controleren en monitoren naar vrijetijdsactiviteiten. 

Bredere context 

Delinquente vrienden meet met vijf items op een 4-punts Likertschaal (niemand – 

sommigen - de meesten - allemaal) in hoeverre een jongere vrienden heeft die 

offline delicten hebben gepleegd. Een hogere score betekent dat een jongere meer 

delinquente vrienden heeft. Schoolprestaties meet met één item de gemiddelde 

schoolprestaties van een jongere in het afgelopen jaar. Tevredenheid met school 

meet met vijf items de mate waarin een jongere tevreden is met school (5-punts  

Likertschaal). Beide schalen komen uit het NSCR-schoolproject (Weerman et al., 

2003). Voor de tevredenheid met school is de schaal de gemiddelde score over alle 

items. Een hogere score betekent, respectievelijk, betere schoolprestaties en een 

hogere mate van tevredenheid met school. 

2.2.5 Risico- en beschermende componenten 

In plaats van de genoemde schalen in hun oorspronkelijke continue vorm te gebrui-

ken, zijn deze getransformeerd naar een risico of beschermende component volgens 

de Burgess-methode (Farrington & Loeber, 2000). De gedachte is dat risico- en be-

schermende componenten tegenovergestelde uiteindes zijn van eenzelfde factor. 

Per factor wordt bepaald wat lage en hoge scores zijn (namelijk en respectievelijk, 

de scores die vallen in het onderste kwartiel en de scores die vallen binnen het bo-

venste kwartiel) en afhankelijk van de factor, geven deze lage en hoge scores aan 

of bij iemand een risico of beschermende component aanwezig is. De bepaling van 

risico- en beschermende componenten betreffende de diverse factoren wordt ge-

daan voor beide cohorten samengevoegd. Als in beide cohorten apart op basis van 

de percentielverdeling de risico en bescherming bepaald wordt, dan wordt er geen 

rekening gehouden met het feit dat door de tijd heen de cohorten minder risico en 

meer bescherming zijn gaan ervaren. 

 

Bij probleemgedrag, criminele attitudes, alcohol- en drugsgebruik en delinquente 

vrienden zijn hoge scores een risico. Voor probleemgedrag en criminele attitudes is 

bovenstaande procedure toegepast voor het bepalen van het risico- en beschermen-

de component. In de huidige leeftijdsgroep komt middelengebruik en het hebben 

van delinquente vrienden dermate weinig voor dat een opdeling in vier kwartielen 

niet tot vier gelijke groepen leidt. Daarom zijn alcohol- en drugsgebruik gedichoto-

miseerd als risicocomponent wanneer op één van de drie middelenschalen of vragen 

ten minste enige vorm van consumptie werd gerapporteerd. Voor de schaal betref-

fende delinquente vrienden geldt hetzelfde: ten minste enige vorm van delinquent 

gedrag bij vrienden is gedichotomomiseerd als risicocomponent. Er is bij middelen-

gebruik en delinquente vrienden dus geen beschermend component, alleen een 

neutraal component (dat wil zeggen, geen middelengebruik of geen delinquente 

vrienden). 
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Tabel 4 Descriptives en psychometrische kenmerken onderzoeksvariabelen 

Variabele 

 

Betekenis schaal/variabele 

 

Mogelijke  

range 

# items 

 

Totaal 

 

MZJ2010 

 

MZJ2015 

 

Individuele domein    M of % SD α M of % SD α M of % SD α 

SDQ probleemgedrag geen – veel 0-2 15 1,42 0,28 0,733 1,41 0,28 0,742 1,42 0,28 0,722 

SDQ prosociaal gedrag geen – veel 0-2 5 2,66 0,33 0,613 2,65 0,34 0,636 2,68 0,32 0,577 

Criminele attitudes geen – veel 0-4 6 1,36 0,42 0,797 1,36 0,45 0,825 1,35 0,37 0,739 

Alcohol doordeweekse dagen niet – vier dagen 0-4 1 0,03 0,24  0,03 0,21  0,03 0,28  

Alcohol weekenddagen niet – drie dagen 0-3 1 0,10 0,36  0,12 0,39  0,07 0,32  

Drugsgebruik 12 maanden nee – ja 0-1 1 2%   2%   2%   

Gezinsdomein             

Emotionele steun van ouders weinig – veel 1-5 4 4,50 0,48 0,757 4,42 0,50 0,756 4,60 0,42 0,779 

Openheid naar ouders weinig – veel 1-5 5 4,21 0,59 0,584 4,23 0,60 0,643 4,18 0,56 0,497 

Informeren door ouders naar gedrag weinig – veel 1-5 5 3,30 0,75 0,637 3,35 0,75 0,658 3,25 0,74 0,606 

Controle door ouders weinig – veel 1-5 5 4,33 0,77 0,757 4,29 0,79 0,752 4,38 0,74 0,765 

Monitoring door ouders weinig – veel 1-3 5 2,85 0,25 0,608 2,85 0,25 0,630 2,84 0,25 0,583 

Bredere context (vrienden, school)             

Delinquente vrienden weinig – veel 0-3 6 0,10 0,22 0,706 0,11 0,22 0,720 0,10 0,22 0,671 

Schoolprestaties zeer onvoldoende – zeer goed 1-5 1 3,85 0,78  3,86 0,78  3,84 0,78  

Tevredenheid met school laag – hoog 1-5 5 4,12 0,77 0,728 4,14 0,76 0,725 4,10 0,79 0,733 

Delinquentie/criminaliteit             

Zelfrapportage voorgaande jaar nee – ja 0-1 27 28%   29%   26%   

Eerdere politieregistratie nee – ja 0-1 1 3%   4%   2%   

Latere politieregistratie (HIC) nee – ja 0-1 1 6%   8%   2%   

Latere politieregistratie (algemeen) nee – ja 0-1 1 12%   16%   5%   
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Bij variabelen betreffende de opvoedstijlen van ouders, prosociaal gedrag, school-

prestaties en tevredenheid met school zijn lage scores een risico en hoge scores  

beschermend. Wanneer iemand op een factor risico heeft of bescherming ervaart, 

dan wordt dit geoperationaliseerd in een dummy risico of bescherming. In het ver-

volg spreken we over een factor als het gaat om de volledige schaal en daar waar 

het de risico of beschermende pool betreft spreken we over een risico of bescherm-

ende component. 

 

Uit diverse studies blijkt dat ernstige criminaliteit vaak het resultaat is van een op-

eenstapeling (cumulatie) van risicofactoren en het ontbreken van beschermende 

factoren (Assink et al., 2015; Fairchild et al., 2013). Ook lijkt een cumulatie van 

beschermende factoren juist de kans op ernstige criminaliteit te verkleinen (Stout-

hamer-Loeber et al., 1993; Stouthamer-Loeber et al., 2002; Van der Laan et al., 

2010). Dit suggereert dat er sprake is van een balanswerking waar naarmate meer 

risico- en minder beschermende componenten aanwezig zijn, de kans op ernstige 

criminaliteit toeneemt. Andersom neemt de kans op ernstige criminaliteit af naar-

mate minder risico- en meer beschermende componenten aanwezig zijn. Dit is zo-

wel in cross-sectioneel als longitudinaal onderzoek gevonden (Stouthamer-Loeber  

et al., 1993; 2002; Van der Laan et al., 2010). 

 

In dit onderzoek worden cumulatieve scores berekend. De risicocomponenten 

(geen/wel risico) zijn bij elkaar opgeteld tot een cumulatieve risicoscore en de  

be-schermende componenten (geen/wel bescherming) tot een cumulatieve bescher-

mingsscore. Vervolgens is ook de cumulatieve beschermingsscore afgetrokken van 

de cumulatieve risicoscore om een overall risicoscore te creëren. 

2.2.6 Analyseplan 

Om te bestuderen welke factoren in de kindertijd en vroege adolescentie (10 tot en 

met 15 jaar) al dan niet de ontwikkeling van een mogelijke latere criminele carrière 

met HIC voorspellen (tot in de midden- en late adolescentie, uiterlijk 22 jaar), zijn 

verschillende analyses uitgevoerd. In tabel 5 staat een overzicht van welke analyses 

uitgevoerd zijn. 

 

Ten eerste is gekeken voor HIC en algemene criminaliteit apart, of er verschillen in 

de aanwezigheid van risico- en beschermende componenten zijn voor vier groepen 

van jongeren. Deze groepen hebben betrekking op wel of geen zelfgerapporteerd en 

geregistreerd antisociaal gedrag in de kindertijd en vroege adolescentie enerzijds en 

het wel of niet ontwikkelen van een criminele carrière na deelname aan de MZJ an-

derzijds (welke potentieel tot in de jongvolwassenheid loopt). Er zijn twee groepen 

die gekenmerkt worden door de afwezigheid van antisociaal gedrag in de kindertijd 

en vroege adolescentie, waarvan één groep geen criminele carrière ontwikkelt en de 

andere groep wel. De andere twee groepen worden gekenmerkt doordat er wel anti-

sociaal gedrag aanwezig is in de kindertijd en vroege adolescentie, waarvan één 

groep geen criminele carrière (verder) ontwikkelt en de andere groep wel. Via 4x3 

Chi-square analyses apart voor iedere factor (vier groepen X risico/neutraal/be-

scherming) wordt verkend of de vier groepen van elkaar verschillen op de aan-  

en afwezigheid van risico en bescherming. 

 

De hieronder beschreven analyses worden uitgevoerd voor vier verschillende selec-

ties: (1) de totale steekproef, (2) de jongeren die in de MZJ aangeven antisociaal 

gedrag te hebben gerapporteerd en/of een eerdere politieregistratie hebben, (3)  

de 10- en 11-jarigen en (4) de 12- tot en met 15-jarigen. 
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Ten tweede worden bivariate Spearman-correlaties  berekend tussen de ontwikke-

ling van een HIC of algemene criminele carrière en de indicaties van bescherming  

of risicocomponenten per factor. Deze correlaties zullen bepalend zijn voor welke 

factoren met hun risico- en beschermende componenten in de latere multivariate 

analyses geïncludeerd zullen worden. 

 

Ten derde zijn Cox-regressies uitgevoerd. Deze Cox-regressies bepalen welke fac-

toren (dan wel het risico of beschermende component) in de kindertijd en vroege 

adolescentie de start van een latere HIC of algemene criminele carrière kunnen 

voorspellen. Hierbij wordt rekening gehouden met de tijd tussen de initiële meting 

(of de 12e verjaardag) en de start van de carrière (dat wil zeggen, een survival be-

nadering) en covariaten, namelijk geslacht, herkomstgroepering en stedelijkheid.  

Bij een aantal analyses zijn nog andere relevante covariaten van toepassing (bij-

voorbeeld opleidingsniveau bij 12- tot en met 15-jarigen). Een visuele weergave  

van wanneer de observatieperiodes lopen is weergegeven in figuur 2. 

 

Er worden telkens vier modellen bekeken afzonderlijk voor het ontwikkelen van een 

HIC en algemene criminele carrière. Ten eerste, een model met daarin de covariaten 

en multivariaat de relevante risico- en beschermende componenten. Vanwege het 

lage aantal events (zie tabel 4 met descriptives voor de criminele carrière variabe-

len) is er maar ruimte voor een beperkt aantal verklarende variabelen binnen Cox 

regressie modellen. Om deze reden is gekozen om naast meer algemene inclusie-

criteria van significantie ook naar relevantie van het effect te kijken (dat wil zeggen, 

effectgrootte). Een component wordt relevant gevonden wanneer uit de bivariate 

correlatieanalyses blijkt dat een component significant correleert met één van de 

uitkomstmaten en dat deze correlatie ten minste een klein effect betreft (dat wil 

zeggen, r ≥ 0,1). Wanneer bij een factor slechts het risico of de beschermende 

component significant en sterk genoeg correleert, wordt de andere component ook 

meegenomen gezien de categorische aard van de componentvariabelen (dat wil 

zeggen, risico versus neutraal versus bescherming). Het tweede model dat bekeken 

wordt, is een model met daarin de covariaten en de cumulatiescore van de risico-

componenten. Het derde model betreft één met daarin de covariaten en de cumu-

latiescore van de beschermende componenten. Als vierde wordt een model uitge-

voerd met daarin de covariaten en de cumulatiescore van risicocomponenten minus 

de score van de beschermende componenten. Wanneer geen van de componenten 

of cumulatiescores significant en sterk genoeg correleert met de uitkomstmaten, 

dan wordt alleen een model van covariaten bekeken. 

 

Figuur 2 Visuele weergave observatieperiode Cox-regressies 
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Tabel 5 Schematisch overzicht analyseplan 

 

Analyse Selectie Variabelen 

1. Chi-square Totale groep Groepering op basis van huidig/toekomst gedrag (4) xrisico/neutraal/bescherming (3) voor alle losse factoren 

2. Spearman-correlaties  Totale groep Alle factoren en criminele carrière uitkomstmaten 

“ Antisociale jongeren “ 

“ 10- en 11-jarigen “ 

“ 12- tot en met 15-jarigen “ 

3. Cox-regressie Totale groep Alle relevante factoren multivariaat, covariaten en hetontwikkelen van een HIC criminele carrière 

“ “ Cumulatiescore risicocomponenten, covariaten en het 

ontwikkelen van een HIC criminele carrière 

“ “ Cumulatiescore beschermende componenten, covariaten en het ontwikkelen van een HIC criminele carrière 

“ “ Cumulatiescore risicocomponenten minus cumulatiescore beschermende componenten, covariaten en het ontwikkelen van 

een HIC criminele carrière 

“ Antisociale jongeren Zie viertal Cox-regressies bij totale groep. 

“ 10- en 11-jarigen Zie viertal Cox-regressies bij totale groep. 

“ 12- tot en met 15-jarigen Zie viertal Cox-regressies bij totale groep. 
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3 Eerder onderzoek 

In dit hoofdstuk komen op basis van een selectie van Nederlandse en internationale 

literatuur de eerste twee onderzoeksvragen aan de orde. 

 

1 In hoeverre voorspellen antisociaal gedrag en delinquentie in de kindertijd en 

vroege adolescentie het al dan niet ontwikkelen van een latere criminele carri- 

ère 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 dergelijke 

carrière? 

 

De informatie is gebaseerd op enkele longitudinale studies of meta-analyses naar 

voorspellers in de kindertijd voor ernstige vermogens- en geweldsdelicten in de la- 

te adolescentie en jongvolwassen levensfase. Het hoofdstuk heeft niet de pretentie 

een volledig overzicht van de literatuur te geven. Indien beschikbaar is de informa-

tie aangevuld met resultaten uit recente (Nederlandse) longitudinale studies. Er lijkt 

in Nederland nauwelijks longitudinaal onderzoek te zijn verricht naar beschermende 

factoren voor een ernstig criminele carrière in de tienertijd. Aan het eind van dit 

hoofdstuk geven we een overzicht van deze factoren. Tabel 6 geeft een overzicht 

van de risicofactoren uit de Nederlandse en internationale literatuur. In tabel 7 zijn 

de beschermende factoren weergegeven.  

3.1 Antisociaal gedrag in kindertijd als voorspeller voor ernstig criminele 

carrière later 

Antisociaal gedrag lijkt relatief stabiel over de levensloop. Als kinderen al jong anti-

sociaal gedrag vertonen dan is dat een belangrijke voorspeller voor een latere crimi-

nele carrière (Derzon, 2001; Lipsey & Derzon, 1998; Loeber et al., 2006).  

Meer specifiek blijkt dat agressief gedrag in de kindertijd een belangrijke voorspeller 

is voor agressie en geweld in de adolescentieperiode en (jong)volwassen fase (Far-

rington, 1989, 1991). Dit staat ook bekend als continuïteit van agressief gedrag 

over de levensloop. 

 

De continuïteit betekent echter niet dat agressie of antisociaal gedrag in de kinder-

tijd altijd resulteert in een ernstig crimineel of gewelddadig gedrag later in de le-

vensloop. Zo vond Farrington in een longitudinale studie dat slechts de helft van  

de kinderen die agressief gedrag vertoonden in de adolescentie of volwassen le-

vensfase gewelddadig gedrag vertoonden. Wel bleek bij het merendeel van de 

agressieve kinderen in de volwassenheid op andere terreinen sprake te zijn van 

problemen, zoals een ongezonde leefstijl (veel roken, alcohol en drugsgebruik),  

ongunstige woonomstandigheden en werkloosheid (Farrington, 1991). In een meta-

analyse werd onderzocht in hoeverre antisociaal gedrag op jonge leeftijd een voor-

speller was voor criminaliteit later in de adolescentie (rond het 18e jaar; Derzon, 

2010). Daarbij werd gebruikgemaakt van de resultaten uit 58 prospectieve longi-

tudinale studies. Er werd wel een verband gevonden tussen vroeg antisociaal ge-

drag en geweld later in de levensloop (r=0,33). Alleen bleek ook dat twee derde van 

degenen die op jonge leeftijd antisociaal gedrag vertoonden later geen gewelddadig 
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gedrag meer vertoonden. Tot slot, ook in Nederlands onderzoek is een sterk 

verband gevonden tussen gedragsproblemen tijdens de kinderjaren en geweld in de 

tienerleeftijd (Van der Laan et al., 2010) en volwassen leeftijd (Donker, Smeenk, 

Van der Laan & Verhulst, 2003). 

3.2 Voorspellers in de kindertijd voor ernstige criminaliteit later 

Hieronder geven we een kort overzicht naar voorspellers voor een ernstige criminele 

carrière. Het eerdere onderzoek heeft zich hoofdzakelijk meer in het algemeen ge-

richt op voorspellers voor ernstige criminaliteit, zowel geweld als vermogensfeiten. 

Zoals eerder al opgemerkt is het startpunt van de literatuurstudie een aantal eerde-

re naar risico- en beschermende factoren in de kindertijd voor ernstige geweld- of 

vermogenscriminaliteit later studies (Farrington et al., 2008; Loeber, Slot, Van der 

Laan, et al., 2008). We hebben deze literatuur aangevuld door een systematische 

zoektocht naar recente studies waarbij we ons vooral richtten op meta-analyses en 

longitudinale studies (zie hoofdstuk 2). In deze paragraaf gaan we eerst in op welke 

factoren in de kindertijd gemeten samenhangen met een ernstig criminele carrière 

van geweld en vermogensdelicten in de adolescentie. Daarna gaan we in op be-

schermende factoren die samenhangen met een kleinere kans op een dergelijke 

carrière. Uit de literatuur blijkt dat sommige factoren zowel een risico als bescher-

mende component kunnen hebben. Dat betekent dus dat sommige factoren in bei-

de subparagrafen kunnen voorkomen (zie ook Loeber et al., 2017).  

3.2.1 Risicofactoren 

Op basis van de Pittsburgh Youth Study onderzochten Farrington et al. (2008) welke 

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

voor het ontwikkelen van een ernstig criminele carrière van geweld of diefstal in de 

midden- en late adolescentie. Geweld en diefstal werden zowel op basis van zelfrap-

portage als politie- en justitiegegevens en een combinatie daarvan bepaald. Facto-

ren in de kindertijd die een risicofactor bleken voor een ernstige criminele carrière  

in de adolescentie waren een lage zelfwaardering, een positieve houding ten opzich-

te van crimineel gedrag, frequent spijbelen, mishandeling door een ouder, blijven 

zitten op school, criminele vrienden en het wonen in een groot gezin. 

 

Ook in recente longitudinale studies worden soortgelijke bevindingen gedaan. In 

tabel 6 wordt een samenvattend overzicht gegeven van de factoren gemeten in de 

kindertijd of vroege adolescentie (tot ongeveer 12 jaar) welke volgens diverse (met 

name Amerikaanse) longitudinale studies, reviews of meta-analyses risicofactoren 

zijn voor (ernstig) geweld later in de adolescentie of in de jongvolwassen levensfa-

se. Het gaat hier om factoren die in ieder geval geweld in deze latere levensfase 

voorspellen. Het merendeel van de bevindingen is gebaseerd op een beperkt aantal 

Amerikaanse studies. In de bijlage tabel b3.1 worden de specifieke studies gegeven. 
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Tabel 6 Risicofactoren in kindertijd voor agressie of geweld in 

adolescentie/jongvolwassenheid, naar type leefdomein 

Factor in de kindertijd - leefdomein Delicten in adolescentie / 

jongvolwassenheid 

Referenties 

Individuele domein    

Prenatale problemen / geboortecomplicaties Geweld 1 

Gedragsproblemen, agressief gedrag Geweld 1, 2, 3 

Op jonge leeftijd diverse vormen van antisociaal gedrag 

(andere vormen asb dan agressie, zoals delinquentie, 

middelengebruik, wapenbezit of -gebruik, vroege 

veroordeling) 

Agressie, geweld of crimineel gedrag 

i.h.a. 1, 2, 3, 7, 8, 

9 

Hyperactiviteit Geweld 1, 3 

Psychopathische kenmerken, koud / emotieloos 

(callous/unemotional) 

Geweld of crimineel gedrag i.h.a. 
1, 2, 3 

Internaliserende problematiek (depressie symptomen, 

heel verlegen/teruggetrokken) 

Geweld 
1 

Positieve houding t.a.v. antisociaal gedrag (t.a.v. 

delinquentie, middelengebruik, morele 

neutralisatietechnieken) 

Agressie, geweld 

1, 3, 4, 5 

Lage inschatting pakkans Geweld 1 

Gezinsdomein     

Lagere leeftijd moeder bij geboorte Geweld 1 

Middelengebruik moeder tijdens zwangerschap Geweld 1 

Ernstig antisociaal gedrag gezinsleden (criminele 

ouders, brusjes, middelengebruik ouders, 

gedragsproblemen vader) 

Geweld 

1 

Zwakke binding met / betrokkenheid van ouders 

(zwakke binding, ontbreken steun, niet betrokken bij 

gezinsactiviteiten) 

Agressie, geweld of crimineel gedrag 

1, 3, 4 

Weglopen van ouderlijk huis Geweld of ernstig crimineel gedraag 1, 2, 3 

Inadequate opvoedstijlen ouders (Inadequate 

supervisie, slechte communicatie) 

Agressie, geweld of crimineel gedrag 
1, 3 

Fysiek straffen Geweld 1, 3, 4 

Kinderverwaarlozing / mishandeling Agressie, geweld of crimineel gedrag 1, 2, 3 

Ouders hoge mate van stress Geweld 1, 2, 3 

Weerstand ouders tegen interventies Geweld 1, 3 

Wisselende verzorgers Geweld of ernstig crimineel gedraag 1 

Groot gezin Geweld 4 

Armoede (gezin in bijstand, slechte woonsituatie, lage 

SES gezin) 

Geweld 
1, 3, 4 

Bredere context     

Veel spijbelen Geweld 1, 2 

Lage schoolmotivatie Geweld 1, 2, 3 

Slechte schoolprestaties Geweld en ernstig geweld (moord) 1, 3 

Antisociaal gedrag vrienden (middelengebruik, 

delinquentie) 

Geweld 
1, 2, 3, 6 

Lid van gang op jonge leeftijd Geweld 1, 3 

Achterstandsbuurt Geweld of ernstig crimineel gedrag 1, 3 

Referenties: (1) Loeber et al., 2005; (2) Loeber et al., 2017; (3) Ahonen et al., 2015; (4) Jolliffe et al., 2016; (5) 

Paciello et al., 2008; (6) Merrin et al., 2019; (7) Lipsey & Derzon, 1998; (8) Farrington, 1991; (9) Loeber et al., 

2006. 
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Factoren in de kindertijd in het individuele domein die voorspellend zijn voor geweld 

in de adolescentie zijn onder meer prenatale problemen of geboortecomplicaties, op 

jonge leeftijd antisociaal gedrag vertonen, hyperactief gedrag, gedragsproblemen, 

psychopathische kenmerken en een positieve houding ten opzichte van antisociaal 

gedrag. In het gezinsdomein zijn bijvoorbeeld een jonge moeder, middelengebruik 

tijdens de zwangerschap door moeder, antisociaal gedrag van gezinsleden, een 

zwakke binding met ouders, inadequate opvoedstijlen en dergelijke, gemeten in  

de kindertijd voorspellers voor geweld later. Verder is in de tabel te zien dat in de 

bredere context belangrijke risicofactoren zijn veel spijbelen, lage schoolmotivatie, 

slechte schoolprestaties of delinquente vrienden. 

 

Er zijn in verschillende leefgebieden voorspellers voor een criminele carrière van 

gewelds- of vermogensdelicten. De sterkte van de associaties over de tijd lijken 

echter bescheiden. In een meta-analyse gebaseerd op honderdnegentien longitu-

dinale prospectieve studies onderzochten Derzon et al. (2010) twintig voorspellers 

in het gezinsdomein gemeten in de kindertijd en vroege adolescentie voor later 

geweld. Het betrof daarbij zowel algemene kenmerken van het gezin als opvoe-

dingsstijlen van ouders. Het merendeel van de factoren bleek een zwakke voor-

speller te zijn voor later gewelddadig gedrag. Bij vier voorspellers werd een klein  

tot medium effectgrootte gevonden (r > 0,2), namelijk afwezigheid van een war- 

me binding met ouders, een groot gezin, afwezigheid van supervisie en ongewen-

ste zwangerschap. 

3.2.2 Beschermende factoren 

Ondanks dat er recentelijk enkele longitudinaal onderzoeken naar beschermende 

factoren tegen ernstige criminaliteit gepubliceerd zijn, blijft dergelijk onderzoek 

schaars. Zo zijn in een overzichtsartikel van Lösel & Bender (2017) de belangrijkste 

beschermende factoren tegen meer algemeen daderschap van geweld onderzocht. 

Ze maken geen onderscheid naar in welke leeftijdsfase de beschermende factoren 

zijn gemeten en over welke levensfase de criminele carrière ging. Individuele facto-

ren die volgens hen bescherming bieden tegen gewelddadig gedrag zijn gemiddelde 

en hoge intelligentie, conventionele morele attitudes, lage mate van impulsiviteit en 

weinig risicogeneigdheid. Beschermende factoren in het gezinsdomein zijn onder 

meer een sterke ouder-kind relatie, adequate opvoedingsstijlen zoals supervisie, 

hoge mate van disciplinering en een lage mate van fysiek straffen. Beschermende 

factoren in het schooldomein zijn goede leerprestaties en een sterke binding met 

school. Ook een positief schoolklimaat lijkt een beschermende factor te zijn tegen 

geweld door adolescenten. In het domein van vrienden bieden vrienden die anti-

sociaal gedrag afkeuren een beschermend effect tegen gewelddadig gedrag van 

jongeren. Tot slot zijn er ook in de bredere omgeving beschermende factoren ge-

vonden. Het wonen in een gegoede buurt waar geen straatcriminaliteit is en delin-

quente groepen rondhangen lijken ook bufferend te werken tegen het ontwikkelen 

van een criminele carrière.  

 

Ook Farrington et al. (2008) en Loeber, Slot, Van der Laan, et al. (2008) onder-

zochten welke factoren de kans op een carrière van geweld of diefstal verkleinen.  

Ze onderzochten zowel factoren die een direct bufferend effect hadden (dat wil zeg-

gen, promotive factors) als factoren die bufferend werkten op risicofactoren (dat wil 

zeggen, protective factors). Factoren die de kans op een ernstig criminele carrière 

van diefstal of geweldsdelicten verkleinden, waren een lage score op ADHD, ade-

quate opvoedstijlen van ouders - gekenmerkt door een hoge mate van disciplinering 

en nauwelijks fysiek straffen, ouderlijke supervisie, betrokkenheid van het kind bij 
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gezinsactiviteiten en wonen in een goede buurt. Daarbij vonden ze ook dat be-

schermende factoren een groter effect hadden wanneer ze al in de kindertijd aan-

wezig waren dan in de adolescentieperiode (zie ook Derzon, 2010). Ook werden 

verschillen gevonden in welke factoren beschermend werkten tegen een carrière  

van geweldsdelicten of een carrière van vermogensdelicten. De belangrijkste  be-

schermende factoren tegen een carrière van geweld waren hoge schoolresultaten, 

een oudere moeder hebben en goede binding met vrienden. De belangrijkste be-

schermende factor tegen een carrière van vermogensdelicten betrof een lage mate 

van psychopathie. 

 

In tabel 7 wordt een samenvattend overzicht gegeven van de factoren in verschil-

lende leefdomeinen die een beschermende factor zouden zijn voor ernstig geweld. 

In de bijlage tabel b3.1 worden de studies gegeven.  

 

Uit tabel 7 is af te lezen dat beschermende factoren tegen later geweld in het indi-

viduele domein onder meer zijn een hoge mate van prosociaal gedrag, de afwezig-

heid van een gedragsstoornis, een gemiddelde tot hoge intelligentie, een hoge mate 

van zelfcontrole, een lage mate van hyperactiviteit of weinig tot geen psychopathi-

sche kenmerken. In het gezinsdomein zijn adequate opvoedingsstijlen zoals ouder-

lijke supervisie, monitoring of niet of nauwelijks fysiek straffen beschermende fac-

toren. In de bredere context betreft het onder meer actievere deelname aan school, 

goede schoolprestaties en geen delinquente vrienden. 

 

In twee recente studies is ook onderzocht of de beschermende factoren algemeen 

beschermend zijn of juist alleen protectief zijn bij specifieke subgroepen (zoals jon-

gens uit achterstandsbuurten of -gezinnen of jongens die zijn blijven zitten op de 

basisschool). Zo bleek een hoge mate van zelfcontrole bij jongens die in de kinder-

tijd externaliserende problemen vertoonden bufferend te werken tegen geweld later 

(Vassallo et al., 2016). Jolliffe et al. (2016) vonden dat een lage mate van verlegen-

heid of teruggetrokken gedrag bij zittenblijvers protectief werkte, een hoge inschat-

ting van de pakkans bij jongens uit disruptive gezinnen protectief was. Verder bleek 

een goede relatie met (prosociale) vrienden bij kinderen die externaliserend gedrag 

vertoonden (Vassallo et al., 2016) en bij jongens uit Afrikaans-Amerikaanse gezin-

nen (Jolliffe et al., 2016) protectief. Geen of weinig delinquente vrienden bleek 

vooral bij jongens uit achterstandswijken en gezinnen en jongens die zijn blijven 

zitten protectief te kunnen werken (Jolliffe et al., 2016). 
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Tabel 7 Beschermende factoren in de kindertijd voor geweld of diefstal 

in adolescentie of jongvolwassenheid, naar type leefdomein 

Factor in de kindertijd - leefdomein Delicten in adolescentie /  

jongvolwassenheid 

Referenties 

Individuele domein    

Hoge mate van prosociaal gedrag Geweld 1 

Gemiddeld of hoge intelligentie Geweld 6 

Hoge mate van zelfcontrole* Geweld 4 

Lage mate van hyperactiviteit Diefstal of geweld 2 

Weinig / geen psychopathische kenmerken Agressie, geweld of crimineel gedrag 2, 5 

Lage mate van verlegen / teruggetrokken gedrag* Geweld 2 

Hoge inschatting pakkans* Geweld 2 

Gezinsdomein     

Hogere leeftijd moeder bij geboorte Agressie, geweld of crimineel gedrag 1, 2 

Adequate opvoedstijlen ouders (supervisie, monitoring 

van gedrag) 

Diefstal, geweld of ernstig crimineel 

gedrag 
2, 3 

Nauwelijks / niet fysiek straffen door ouders Diefstal of geweld 1 

Goede kwaliteit woonomgeving Geweld 2 

Hogere sociaal economische status gezin Geweld 2 

Bredere context     

Deelname aan school Geweld of ernstig crimineel gedrag 3 

Goede schoolprestaties Agressie, geweld of crimineel gedrag 2 

Positieve houding naar school Geweld 2 

Goede relatie met (prosociale) vrienden* Ernstig crimineel gedrag 2, 4 

Geen / weinig delinquente vrienden* Geweld 2 

Wonen in goede buurt Diefstal of geweld 2 

Referenties: (1) Loeber et al., 2017; (2) Jolliffe et al., 2016; (3) Fontaine et al., 2016; (4) Vassallo et al., 2016; (5) 

Derzon, 2010; (6) Ttofi et al., 2016. 

* In een enkele studies blijkt dat deze factoren vooral protectief (risk buffering) zijn bij kinderen uit achterstands-

buurten of gezinnen (Jolliffe et al., 2016; Vassallo et al., 2016). 

3.2.3 Cumulatie van risicofactoren en beschermende factoren 

Zoals hiervoor al genoemd zijn risicofactoren in de kindertijd voor ernstige crimina-

liteit later, gelegen in verschillende domeinen. Er is weinig bewijs dat er specifieke 

risicofactoren zijn voor specifieke criminele carrières (Jolliffe, Farrington, Piquero, 

Loeber, & Hill, 2017).2 Wel geldt meer in het algemeen dat naarmate het aantal  

risicofactoren toeneemt, de kans op een ernstig criminele carrière toeneemt. Deze 

‘dose-respons’ relatie is in veel studies aangetoond (zie voor een overzicht Loeber  

et al., 2008), ook wanneer het (veroordelingen voor) ernstige vermogensdelicten, 

geweld of moord betreft. 

 

Anderzijds is ook in meerdere studies aangetoond dat een cumulatie van bescher-

mende factoren de kans op ernstige criminaliteit verkleint. Er lijkt sprake van een 

balanswerking waarbij risicofactoren in het ene domein kunnen worden gebufferd 

door beschermende factoren in andere domeinen (Loeber, Slot, & Stouthamer-

Loeber, 2008; Lösel & Bender, 2017; Van der Laan et al., 2010).  

                                                

2 Onderzoek laat zien dat dezelfde risicofactoren vaak ook ander externaliserend probleemgedrag voorspellen 

(Catalano, Hawkins, Berglund, Pollard, & Arthur, 2002; Luthar, 2006), andersom lijkt ook te gelden dat bescher-

mende factoren ook effect op meerdere varianten van externaliserend probleemgedrag kunnen hebben.  



 

Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum Cahier 2019-11  |  32 

3.2.4 Enkele Nederlandse studies naar risicofactoren bij HIC of Top-X daders 

In Nederland zijn enkele recente studies verricht naar voorspellers in de kindertijd 

van ernstige criminaliteit in de adolescentieperiode bij jongeren in hoge risicogroe-

pen (Geluk et al., 2014; Segeren & Fassaert, 2014; Weijers, 2019). Vooraf merken 

we op dat een probleem van deze studies is dat vanwege de selectieve onderzoeks-

groepen de resultaten niet zonder meer te generaliseren zijn naar de groep HIC-ple-

gers in Nederland (of actieve en ernstige bij politie bekende daders; de zogeheten 

Top-X). De studies richten zich namelijk op daders in enkele randstadsteden waar 

deze groepen beleidsaandacht krijgen. Omdat de insteek per stad kan verschillen,  

is de samenstelling van de populatie daders van HIC dan ook niet overal gelijk. De 

resultaten van deze studies bieden hoogstens inzicht in de lokale Top-X groepen. 

We bespreken de resultaten van enkele van deze studies. Het was hierbij niet de 

bedoeling een compleet overzicht te geven van de Nederlandse studies. 

Voorspellers in de kindertijd voor een latere criminaliteit 

Geluk et al. (2014) onderzochten bij kinderen die tussen hun 7e en 12e jaar met  

de politie in aanraking waren gekomen in hoeverre psychische problemen in deze 

periode voorspellend waren voor hernieuwde contacten met de politie twee jaar 

later. Zij vonden dat met name aanhoudende externaliserende en internaliseren- 

de problemen (dat wil zeggen, gemeten in alle metingen) latere zelfgerapporteer- 

de criminaliteit voorspelde. Ook in Nederlandse studies onder Top-X daders wordt 

gevonden dat bij deze groep al in de kindertijd sprake is van politiecontacten van-

wege betrokkenheid bij een delict (Segeren & Fassaert, 2014; Weijers, 2019). 

Risico- en beschermende factoren bij Nederlandse HIC en Top-X daders 

In Nederland hebben Segeren en Fassaert (2014) onderzoek gedaan naar de risi- 

co- en beschermende factoren voor een HIC-carrière bij jeugdigen die tot de Top-

600 aanpak in Amsterdam behoorden. Daarbij zijn retrospectief jeugdzorggege- 

vens van een steekproef van jeugdige daders uit de Top-600 vergeleken met die 

van jeugdigen die ook bekend waren bij jeugdzorg in Amsterdam, maar minder  

crimineel gedrag vertoonden. De Top-600 jeugdigen kwamen ruim voor hun 13e 

levensjaar in aanraking met de politie vanwege niet-gewelddadige delicten (zo- 

als winkeldiefstal, inbraak, vandalisme). Voor hun 18e jaar waren vrijwel alle car-

rières aangevuld met ernstige vermogens- en geweldsdelicten. Het betreft dan  

zowel mishandeling, overval met geweld, straatroof, (meer) winkeldiefstal en 

inbraak. Ofwel, er was sprake van een ernstig criminele carrière in de adolescen-

tieperiode en de jongvolwassenlevensfase. 

 

Bij de jeugdigen uit de Top-600 bleek vaker sprake van een vroege start van cri-

mineel gedrag (voor het 12e jaar) en van individuele problematiek dan bij de ver-

gelijkingsgroep. Bij de Top-600 jongeren bleken vaker problemen betreffende em-

pathie en gewetensontwikkeling (‘mentale verharding’) en was er vaker sprake van 

gedragsproblematiek (zoals impulscontrole en agressieregulatie). De opvoedings-

situatie in de kindertijd en vroege adolescentie van jeugdigen uit de Top-600 groep 

bleek daarnaast ook problematischer dan bij jeugdigen in de vergelijkingsgroep. 

Deze problematische opvoedingssituatie werd gekenmerkt doordat ouders vaker 

pedagogisch onmachtig of onwelwillend waren, ouders waren vaker afwezig en on-

bereikbaar en was toezicht op het gedrag van de kinderen afwezig. Ook bleek er 

vaak sprake te zijn van verwaarlozing en (psychische en drugs-)problematiek bij 

ouders. De onderzoekers vonden verder al op jonge leeftijd (kindertijd en adolesc-

entie) een opeenstapeling van problemen (risicofactoren) die verspreid waren over 

meerdere leefdomeinen. Ondanks dat deze individuele en gezinsproblematiek al op 
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jonge leeftijd aanwezig en bekend was, bleken de jongeren van de Top-600 slecht 

te begeleiden door jeugdzorg en –reclassering. 

 

Segeren en Fassaert (2014; p. 66) onderzochten ook welke factoren mogelijk be-

schermend hadden kunnen werken tegen het ontwikkelen van de ernstige crimi- 

nele carrière van de Top600 jongeren. Zij vonden als mogelijke beschermende 

factoren empathische vermogens en gewetensfuncties, in combinatie met een 

gemiddelde intelligentie. 

 

Een andere recente Nederlandse studie naar de kenmerken van een Top-X-dader 

groep betreft het onderzoek naar jonge veelplegers in Utrecht (Weijers, 2019; zie 

ook Weijers, Hepping en Kampijon, 2010). De studie is interessant omdat er ook 

onderzocht is welke factoren jonge veelplegers kenmerken die waren ‘gestopt’. In 

retrospectief onderzoek is gekeken naar de individuele, gezins- en bredere context 

factoren in de kindertijd en tienertijd die deze groep kenmerkte. De studie betreft 

een onderzoek onder eenentachtig minderjarigen in de stad Utrecht die op de veel-

plegerslijst stonden. Deze jongeren waren vooral verdacht van vermogensfeiten als 

inbraken in woningen, scholen en auto’s, diefstal van scooters en fietsen en heling 

van goederen, maar ook van diverse (en vele) geweldsdelicten. Ook in deze studie 

blijken de daders vooral generalisten die ook HIC plegen. 

 

In retrospectief werden diverse risico- en beschermende factoren gevonden die rele-

vant blijken bij de ontwikkeling van een criminele carrière. Ten eerste werd ook hier 

gevonden dat een aanzienlijk deel van de jonge veelplegers al voor hun tiende le-

vensjaar bekend waren bij de politie omdat ze betrokken waren bij een delict. 

Andere kenmerken die al in de kindertijd werden gesignaleerd is dat bij een aan-

zienlijk deel van de groep sprake is van lage intelligentie, (meervoudige) gedrags-

stoornis(sen) (zoals ADHD, ODD, CD of autisme) en gedragsproblemen. Meer dan 

de helft van de jonge veelplegers heeft in de kindertijd op het speciaal onderwijs  

gezeten. Daarnaast is sprake van veel schoolwisselingen, verwijdering van school  

of langdurig spijbelgedrag. Ongeveer een kwart van de jongeren is in de kindertijd 

na verwijdering van school langdurig van school geweest (ruim anderhalf jaar). 

 

Ten tweede zijn in het onderzoek op basis van individuele en gezinskenmerken vier 

profielen onderscheiden. Het eerste profiel betrof een ‘stabiel en gezonde’ gezins-

situatie. Hier was het met name de individuele problematiek van de jongere dat 

escaleerde. Het tweede profiel kenmerkte zich primair door de aanwezigheid van 

gezinsproblemen zoals mishandeling en misbruik binnen het gezin, psychiatrische  

en middelenproblematiek van ouders en op overige terreinen een inadequate op-

voedingsstijl. In het derde profiel was sprake van zowel individuele als gezinspro-

blemen. Een vierde profiel dat werd onderscheiden betrof jonge veelplegers die af-

komstig waren uit een crimineel milieu. Dit betrof overigens het merendeel van de 

gezinnen. Bij drie kwart van de gezinnen waaruit de jonge veelplegers afkomstig 

waren was sprake van gezinsleden met politie en/of justitiecontacten, bij een op  

de vijf waren zelfs meerdere gezinsleden bekend bij de politie. 

 

Ten derde bleek ongeveer de helft van de groep in hun jongvolwassenperiode niet 

meer met politie in aanraking te zijn geweest (de ‘stoppers’ genoemd). Een kleine 

groep persisteert ook nog na hun 25e. Stoppen met het plegen van delicten is een 

complex proces waarbij opvoedstijlen van ouders, communicatie met gezinsleden, 

de aanwezigheid van een vriendin en school een positieve rol kunnen spelen, maar 

waarbij de individuele motivatie om te stoppen toch wel heel essentieel lijkt. Weijers 

(2019. p. 164-171) constateert dat het vooral de individuele motivatie is die de 
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jonge veelplegers uiteindelijk doet stoppen met plegen van delicten. Stoppen met 

het plegen van criminaliteit is een complex proces waar veel tijd overheen gaat. 

Weijers concludeert (2019; p. 171): ‘ze stoppen omdat de inkomsten, het genot of 

het gemak tegenvallen’ en ‘omdat ze tot de slotsom komen dat doorgaan hen geen 

fortuin oplevert, materieel noch immaterieel’. Voorspellende factoren uit de kinder-

tijd voor het stoppen met het plegen in de jongvolwassen periode werden niet 

gevonden. 

3.3 Vergelijking internationale literatuur en nationale HIC-literatuur  

Hoewel de resultaten van de internationale studies en de Nederlandse studies moei-

lijk vergelijkbaar zijn vanwege de diversiteit aan onderzoekspopulaties en gebruikte 

onderzoeksmethoden, kunnen we in de verschillende leefdomeinen meerdere facto-

ren signaleren die zowel in de Nederlandse Top-X-groepen als in de internationale 

literatuur voorkomen. Het gaat hier om kenmerken van jongeren die in de tienertijd 

en jongvolwassenheid vaak en/of ernstige gewelds- of vermogensdelicten plegen. 

Het gaat dan vooral om generalisten en niet specifiek jongvolwassenen die zich 

specialiseren in HIC. 

 

In de onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de factoren die volgens 

de internationale literatuur een risico of beschermende factor zijn voor agressie of 

geweld en van factoren waarvan uit enkele Nederlandse studies blijkt dat ze een ri-

sico of beschermende factor zouden kunnen zijn bij verdachten en daders van ern-

stig geweld- of vermogensfeiten. 

 

Tabel 8 Overzicht risico- en beschermende factoren voor agressie of 

geweld en HIC Nederlandse Top-X daders in vergelijking met 

internationale literatuur 

Factoren Risico of bescherming in 

Nederlandse literatuur  

Top-X of HIC daders 

Ook in internationale 

literatuur? 

Individuele domein   

Lage intelligentie Risico Ja 

Meervoudige gedragsstoornissen Risico Ja 

Problemen impulscontrole en agressieregulatie Risico Ja 

Op jonge leeftijd contact met politie Risico Ja 

Empathisch vermogen Beschermend Ja 

Ontwikkelde morele vermogens Beschermend Ja 

Minimaal gemiddelde intelligentie Beschermend Ja 

Motivatie in adolescentie om te willen stoppen  Beschermend Ja 

Gezinsdomein   

Inadequate opvoedingsstijlen (harde disciplinering, 

fysiek straffen, pedagogisch onmachtig) 

Risico Ja 

Middelengebruik in gezin Risico Ja 

Misbruik in gezin Risico Ja 

Criminele gezinsleden Risico Ja 

Adequate opvoedingsstijlen Beschermend Ja 

Afkeuren deviant gedrag Beschermend Ja 

Bredere context   

Speciaal onderwijs in kindertijd Risico - 

Ernstig spijbelgedrag in kindertijd Risico Ja 

Langdurig van school in kindertijd Risico Ja 
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3.4 Beantwoording onderzoeksvragen 1 en 2 

Op basis van de literatuurstudie kunnen we een antwoord geven op de eerste  

twee onderzoeksvragen. 

 

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? 

 

Uit de literatuurstudie blijkt dat antisociaal gedrag in de kindertijd en politiecontac-

ten voor het tiende levensjaar belangrijke voorspellers zijn voor het ontwikkelen van 

een ernstig criminele carrière, waaronder ook het plegen van ernstige gewelds- en 

vermogensdelicten, in de adolescentie en jongvolwassen levensfase.  

 

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

dividuele 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 der- 

gelijke carrière? 

 

Uit longitudinale studies en reviews en meta-analyses blijkt dat er in de kindertijd  

in diverse leefgebieden factoren zijn die voorspellend zijn voor een criminele carriè-

re van ernstige gewelds- en vermogensfeiten in de adolescentie en jongvolwassen 

levensfase. Factoren in het individuele domein die samenhangen met een latere 

carrière zijn geboortecomplicaties, op jonge leeftijd ongepast gedrag (zoals midde-

lengebruik), agressie- of gedragsproblemen in de kindertijd, positieve houding ten 

opzichte van crimineel gedrag, psychopathische kenmerken. Factoren in het gezins-

domein zijn een jonge moeder hebben, antisociaal of crimineel gedrag door ouders, 

zwakke binding met ouders, inadequate opvoedstijlen door ouders, mishandeling  

en armoede van het gezin. Factoren in de bredere context zijn veel spijbelen, lage 

schoolmotivatie, slechte schoolprestaties, antisociale en/of delinquente vrienden, 

middelengebruik door vrienden, ganglidmaatschap op jonge leeftijd en wonen in  

een achterstandsbuurt. 

 

Verder blijken in diverse domeinen ook factoren te zijn die de kans op een carrière 

van ernstig geweld of vermogen dempen, zogenoemde beschermende factoren.  

De factoren aangegeven met een asterisk zijn vooral protectief bij kinderen waar- 

van sprake is van al aanwezige risicofactoren (zoals agressief gedrag, woonachtig  

in achterstandswijk of –gezin, gescheiden ouders of zittenblijvers). In het indivi-

duele domein gaat het om een hoge mate van prosociaal gedrag in de kindertijd, 

een gemiddeld of hoge intelligentie, hoge mate van zelfcontrole*, lage mate van 

hyperactiviteit, afwezigheid van gedragsstoornis, geen of weinig psychopathische 

kenmerken, lage mate van verlegen of teruggetrokken gedrag* of een hoge inschat-

ting pakkans*. In het gezinsdomein zijn beschermende factoren adequate ouderlijke 

supervisie, adequate monitoring door ouders, niet of nauwelijks fysiek straffen door 

ouders, betrokkenheid bij gezinsactiviteiten, hogere leeftijd moeder bij geboorte, 

goede kwaliteit woonomgeving, hogere sociaal economische status gezin. 

 

Hoewel er dus in meerdere domeinen risico- en beschermende factoren worden  

gevonden, blijkt uit enkele meta-analyses wel dat de sterkte van de gevonden  

verbanden niet sterk is.  
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4 Empirisch onderzoek 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van de analyses op basis van de MZJ en po-

litiegegevens weergegeven. In eerste instantie worden analyses betreffende over- 

en onderrepresentatie van risico- en beschermende componenten bekeken voor een 

viertal groepen jongeren ingedeeld op basis van huidig en toekomstig antisociaal en 

crimineel gedrag. Daarnaast worden de bivariate verbanden tussen het wel of niet 

ontwikkelen van een HIC criminele carrière of algemene criminele carrière en de ri-

sico- en beschermende componenten onderzocht. Ten derde worden Cox-regressies 

uitgevoerd om te kijken welke unieke risico- en beschermende componenten het wel 

of niet ontwikkelen van een latere HIC of algemene criminele carrière voorspellen. 

4.1 Eerder antisociaal en toekomstig crimineel gedrag 

In tabel 9 zijn de resultaten van de bivariate Chi-square analyses weergegeven.  

De analyses geven aan of binnen verschillende groepen jongeren, ingedeeld op  

basis van huidig en toekomstig antisociaal en crimineel gedrag, er sprake is van  

onder- of overrepresentatie van risico- en beschermende componenten. 

 

Tabel 9 Over- en onderrepresentatie van risico- en  

beschermende factoren 

 

Eerder antisociaal gedrag 
 

Eerder antisociaal gedrag 

 
Nee Ja 

 
Nee Ja 

 

Latere HIC-carrière 
 

Latere algemene carrière 

 

Nee Ja Nee Ja 
 

Nee Ja Nee Ja 

 

R B R B R B R B  R B R B R B R B 

Individuele domein         
 

        

Probleemgedrag — + — + + — + —  — + 0 0 + — + — 

Prosociaal gedrag — + 0 0 + — + —  — + — 0 + — + — 

Criminele attitudes X X X X X X X X  — + — + + — + — 

Middelengebruik X * X * X * X *  — * — * + * + * 

Gezinsdomein                  

Emotionele steun door ouders — + 0 0 + — 0 —  — + 0 0 + — + — 

Openheid naar ouders — + — + + — + —  — + — + + — + — 

Informeren door ouders — + 0 0 + — + 0  — + 0 0 0 — + 0 

Controle door ouders — + — 0 + — + —  — + 0 0 + — + — 

Monitoring door ouders — + 0 0 + — + —  — + 0 0 + — + — 

Bredere context                  

Delinquente vrienden — * — * + * + *  — * — * + * + * 

Schoolprestaties — + 0 0 + — + 0  — + 0 0 + — + 0 

Schooltevredenheid — + 0 + + — + —  — + 0 + + — + — 

Noot: Alle Chi-square analyses zijn afzonderlijk per factor uitgevoerd en waren allemaal significant (p<0,001); R = 

risicocomponent, B = beschermend component, een plus geeft aan dat binnen de groep jongeren het component is 

oververtegenwoordigd (d.w.z., Z ≥ 2,0), een minus geeft ondervertegenwoordiging aan (d.w.z., Z ≤ —2,0); een 0 

geeft geen over- of onderrepresentatie aan (d.w.z., Z ≤ |2,0|); X geeft analyses aan die niet uitgevoerd konden 

worden vanwege beperkte observaties in één van de categorieën (<10); een asterisk geeft aan dat een categorie 

niet bestaat; per factor is voor de groepen in kleur weergegeven hoeveel risico en bescherming deze groep ervaart 

(d.w.z., groentinten voor meer bescherming en/of minder risico; geel voor meer neutrale omstandigheden; 

rood/oranje voor weinig bescherming en/of meer risico); zie bijlage 2 en tabellen b2.1 en b2.2 voor onderliggende 

exacte statistieken.  
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De groep jongeren die het minst crimineel is (dat wil zeggen, geen antisociaal ge-

drag in de kindertijd of vroege adolescentie en ook geen later crimineel gedrag)  

ervaart de meeste bescherming en de minste risico’s in de kindertijd en vroege  

adolescentie. Dit wordt in tabel 9 weergegeven met de plussen in de beschermings-

kolom en de minussen in de risicokolom (even als de groene kleuren). De vertegen-

woordiging is uniform over alle factoren heen. 

 

De groep jongeren met de minste bescherming en de meeste risico’s zijn de res-

pondenten die in de kindertijd en vroege adolescentie antisociaal gedrag rapporte-

ren en/of door de politie geregistreerd zijn voor crimineel gedrag. Het maakt niet  

uit of er later sprake is van wel of geen criminele carrière, dan wel met HIC of al-

gemene criminaliteit. Dit wordt weergegeven in tabel 9 met de minussen in de 

beschermingskolom en de plussen in de risicokolom (evenals de rode en oranje 

kleur). Ook bij deze groepen is de vertegenwoordiging redelijk uniform over alle 

factoren. 

 

De jongeren die geen antisociaal gedrag in de kindertijd of vroege adolescentie  

kennen, maar wel een HIC of algemene criminele carrière later ontwikkelen lijken 

qua bescherming en risico de middenklasse te zijn. Op sommige factoren ervaren  

zij meer bescherming, op andere meer risico, maar er is geen sterke over- of on-

derrepresentatie zoals dat bij de andere drie groepen waar te nemen is. 

4.2 Bivariate verbanden 

In tabel 10a tot en met 10d zijn de bivariate verbanden tussen het ontwikkelen van 

een HIC of algemene criminele carrière en de verschillende risico- en beschermende 

componenten weergegeven. De verbanden worden apart weergegeven voor de tota-

le groep (tabel 10a), de groep jongeren die al antisociaal gedrag rapporteert en/of 

een politieregistratie heeft (tabel 10b), de 10- en 11-jarigen (tabel 10c) en de 12- 

tot en met 15-jarigen (tabel 10d). De nadruk ligt op correlaties die ten minste als 

zwak verband gecategoriseerd kunnen worden, aangezien deze correlaties de basis 

vormen voor welke variabelen meegenomen worden in de latere Cox-regressies. 

 

De resultaten van de correlatie analyses zijn relatief uniform over de vier selecties 

heen. Met het ontwikkelen van een HIC criminele carrière correleert hoogstens de 

helft van de twaalf risicocomponenten, waarvan geen enkele correlatie gecategori-

seerd zou kunnen worden als een klein effect (dat wil zeggen, r > |0,1|). Boven-

dien, in een aantal selecties correleert hoogstens één beschermend component, 

welke niet als ten minste een klein effect gecategoriseerd zou kunnen worden. 

 

Voor de ontwikkeling van een algemene criminele carrière zijn de resultaten iets 

anders. Grofweg de helft tot alle risicocomponenten zijn positief gecorreleerd aan 

deze ontwikkeling. Echter, slechts een tweetal componenten vertoont ten minste 

enige substantiële correlatie over de selecties heen—delinquente vrienden en 

schooltevredenheid (hoewel dit laatste verband niet opgaat voor 10- en 11-jarigen). 

Ook de cumulatiescore van risico en de cumulatiescore van risico minus bescher-

ming correleren substantieel en positief met de ontwikkeling van een algemene 

criminele carrière (en ook hier is het laatste verband niet substantieel voor 10-  

en 11-jarigen). Hoewel er meer beschermende componenten correleren met de 

ontwikkeling van een algemene criminele carrière dan met een HIC-criminele 

carrière, geen van deze correlaties is ten minste een klein effect. 
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Kortom, er zijn weinig aanwijzingen dat op basis van de gemeten factoren het wel  

of niet ontwikkelen van een HIC of algemene criminele carrière substantieel 

voorspeld kan worden. 
 

Tabel 10a Bivariate Spearman-correlaties totale groep 

 HIC carrière 

 

 Algemene 

carrière 

Risico ρ00 sig.  ρ00 sig. 

Probleemgedrag 0,030   0,057 ** 

Prosociaal gedrag 0,057 **  0,082 *** 

Criminele attitudes 0,027   0,068 ** 

Middelengebruik 0,024   0,049 * 

Emotionele steun door ouders 0,013   0,058 ** 

Openheid naar ouders 0,001   0,047 * 

Informeren door ouders 0,050 *  0,069 ** 

Controle door ouders 0,001   0,012  

Monitoring door ouders 0,050 *  0,087 *** 

Delinquente vrienden 0,060 **  0,135 *** 

Schoolprestaties 0,046 *  0,061 ** 

Schooltevredenheid 0,084 ***  0,112 *** 

Cumulatiescore 0,064 **  0,130 *** 

Bescherming ρ00 sig.  ρ00 sig. 

Probleemgedrag 0,002   -0,033  

Prosociaal gedrag -0,024   -0,051 * 

Criminele attitudes 0,001   -0,022  

Emotionele steun door ouders -0,026   -0,056 ** 

Openheid naar ouders -0,039   -0,058 ** 

Informeren door ouders 0,006   -0,014  

Controle door ouders 0,009   -0,027  

Monitoring door ouders -0,044 *  -0,080 *** 

Schoolprestaties -0,021   -0,039  

Schooltevredenheid -0,022   -0,042 * 

Cumulatiescore -0,033   -0,093 *** 

Risico - bescherming ρ00 sig.  ρ00 sig. 

Cumulatiescore 0,056 **  0,124 *** 

Noot*: *** p<0,001; ** p<0,01; * p<0,05; effecten groter dan |0,1| zijn dikgedrukt. 
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Tabel 10b Bivariate Spearman-correlaties  antisociale groep 

 

HIC carrière 

 

 Algemene  

carrière 

Risico ρ00 sig.  ρ00 sig. 

Probleemgedrag 0,046   0,054  

Prosociaal gedrag 0,074 *  0,084 ** 

Criminele attitudes 0,006   0,061 * 

Middelengebruik 0,012   0,037  

Emotionele steun door ouders -0,021   0,034  

Openheid naar ouders -0,039   0,027  

Informeren door ouders 0,069 *  0,094 ** 

Controle door ouders 0,048   0,060 * 

Monitoring door ouders 0,036   0,088 ** 

Delinquente vrienden 0,051   0,112 *** 

Schoolprestaties 0,019   0,041  

Schooltevredenheid 0,092 **  0,143 *** 

Cumulatiescore 0,064 *  0,143 *** 

Bescherming ρ00 sig.  ρ00 sig. 

Probleemgedrag 0,047   0,040  

Prosociaal gedrag -0,030   -0,044  

Criminele attitudes 0,048   0,009  

Emotionele steun door ouders -0,013   -0,037  

Openheid naar ouders 0,020   -0,015  

Informeren door ouders 0,020   0,006  

Controle door ouders 0,013   -0,035  

Monitoring door ouders -0,002   -0,056  

Schoolprestaties -0,005   -0,010  

Schooltevredenheid 0,001   -0,042  

Cumulatiescore 0,010   -0,056  

Risico - bescherming ρ00 sig.  ρ00 sig. 

Cumulatiescore 0,040   0,119 *** 

Noot*: *** p<0,001; ** p<0,01; * p<0,05; effecten groter dan |0,1| zijn dikgedrukt. 
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Tabel 10c Bivariate Spearman-correlaties  10- en 11-jarigen 

 

HIC carrière 

 

 Algemene  

carrière 

Risico ρ00 sig.  ρ00 sig. 

Probleemgedrag 0,048   0,050  

Prosociaal gedrag 0,079 **  0,047  

Criminele attitudes -0,003   0,016  

Middelengebruik 0,010   0,035  

Emotionele steun door ouders 0,019   0,034  

Openheid naar ouders 0,012   0,059 * 

Informeren door ouders -0,004   0,048  

Controle door ouders 0,036   0,062 * 

Monitoring door ouders 0,039   0,081 ** 

Delinquente vrienden 0,064 *  0,105 *** 

Schoolprestaties 0,011   0,046  

Schooltevredenheid 0,047   0,081 ** 

Cumulatiescore 0,062 *  0,113 *** 

Bescherming ρ00 sig.  ρ00 sig. 

Probleemgedrag -0,007   -0,054 * 

Prosociaal gedrag -0,002   -0,048  

Criminele attitudes -0,005   -0,027  

Emotionele steun door ouders -0,010   -0,025  

Openheid naar ouders 0,067 *  0,044  

Informeren door ouders -0,035   -0,048  

Controle door ouders -0,008   -0,035  

Monitoring door ouders -0,009   -0,058 * 

Schoolprestaties 0,030   0,002  

Schooltevredenheid 0,016   -0,022  

Cumulatiescore -0,001   -0,065 * 

Risico - bescherming ρ00 sig.  ρ00 sig. 

Cumulatiescore 0,030   0,093 *** 

Noot*: *** p<0,001; ** p<0,01; * p<0,05; effecten groter dan |0,1| zijn dikgedrukt. 
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Tabel 10d Bivariate Spearman-correlaties  12- tot en met 15-jarigen 

 HIC carrière 

 

 Algemene  

carrière 

Risico ρ00 sig.  ρ00 sig. 

Probleemgedrag 0,030   0,057 ** 

Prosociaal gedrag 0,057 **  0,082 *** 

Criminele attitudes 0,027   0,068 ** 

Middelengebruik 0,024   0,049 * 

Emotionele steun door ouders 0,013   0,058 ** 

Openheid naar ouders 0,001   0,047 * 

Informeren door ouders 0,050 *  0,069 ** 

Controle door ouders 0,001   0,012  

Monitoring door ouders 0,050 *  0,087 *** 

Delinquente vrienden 0,060 **  0,135 *** 

Schoolprestaties 0,046 *  0,061 ** 

Schooltevredenheid 0,084 ***  0,112 *** 

Cumulatiescore 0,064 **  0,130 *** 

Bescherming ρ00 sig.  ρ00 sig. 

Probleemgedrag 0,002   -0,033  

Prosociaal gedrag -0,024   -0,051 * 

Criminele attitudes 0,001   -0,022  

Emotionele steun door ouders -0,026   -0,056 ** 

Openheid naar ouders -0,039   -0,058 ** 

Informeren door ouders 0,006   -0,014  

Controle door ouders 0,009   -0,027  

Monitoring door ouders -0,044 *  -0,080 *** 

Schoolprestaties -0,021   -0,039  

Schooltevredenheid -0,022   -0,042 * 

Cumulatiescore -0,033   -0,093 *** 

Risico - bescherming ρ00 sig.  ρ00 sig. 

Cumulatiescore 0,056 **  0,124 *** 

Noot*: *** p<0,001; ** p<0,01; * p<0,05; effecten groter dan |0,1| zijn dikgedrukt. 
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4.3 Cox-regressies 

In tabel 11a tot en met 11d zijn de Cox-regressies weergegeven die voorspellen of 

respondenten wel of niet een latere HIC of algemene criminele carrière ontwikkelen 

op basis van de risico- en beschermende factoren en diverse covariaten. De regres-

sies worden apart weergegeven voor de totale groep (tabel 11a), de groep jongeren 

die al antisociaal gedrag rapporteert en/of een politieregistratie heeft (tabel 11b), de 

10- en 11-jarigen (tabel 11c) en de 12- tot en met 15-jarigen (tabel 11d). 

 

Binnen de tabellen zijn meerdere individuele analyses parallel weergegeven.  

Er zijn aparte analyses voor het ontwikkelen van een HIC criminele carrière en 

algemene criminele carrière. Daarnaast zijn er ook aparte analyses voor een multi-

variaat componenten benadering en een cumulatiescores van componenten bena-

dering (alleen voor risico en risico minus bescherming, aangezien geen van de 

cumulatie-scores van beschermende componenten substantieel geassocieerd is  

met de uitkomstmaten; zie tabel 10a tot en met 10d). Er is hier dus geen sprake 

van stapsgewijze regressiemodellen. 

 

Alleen de risico- en beschermende componenten die in de bivariate Spearman cor-

relaties een r van groter dan |0,1| hebben zijn in de analyses meegenomen. Een 

hazard ratio (HR) van groter dan 1,0 geeft een vergrootte kans op het ontwikke- 

len van een criminele carrière aan, een HR van kleiner dan 1,0 geeft een verklein- 

de kans weer. Een aantal covariaten komt enkel voor in specifieke selecties, omdat 

deze in de andere selecties niet relevant zijn (bijvoorbeeld geen onderwijs covari-

aat voor 10- en 11-jarigen, omdat zij vrijwel allemaal basisonderwijs volgen). 

 

De enige variabelen die geassocieerd zijn met het wel of niet ontwikkelen van een 

HIC criminele carrière, ongeacht welke selectie is gemaakt, zijn de statische facto-

ren. Dit omdat geen enkele van de verbanden tussen risico- en beschermende com-

ponenten en een HIC criminele carrière ten minste een klein effect betreft.  

 

Zo hebben mannen ten opzichte van vrouwen een grotere kans op een HIC crimi-

nele carrière en zo ook jongeren van diverse niet-Nederlandse herkomst. Ook is 

wonen in een zeer sterk stedelijke omgeving geassocieerd met een grotere kans  

op het ontwikkelen van een HIC criminele carrière binnen de groep antisociale jon-

geren. Voor 12- tot en met 15-jarigen is het volgen van een hoger onderwijsniveau 

gerelateerd aan een minder grote kans op een HIC criminele carrière. Wanneer jon-

geren zelf rapporteren een delict te hebben gepleegd in het voorgaande jaar, dan is 

voor deze jongeren (in de totale groep even als de 10- en 11-jarigen en 12- tot en 

met 15-jarigen) de kans groter om een HIC criminele carrière te ontwikkelen. Ook 

een eerdere politieregistratie is voor 12- tot en met 15-jarigen gerelateerd aan (de 

voortzetting van) een criminele carrière met HIC. Afsluitend zijn er minder jongeren 

die een HIC criminele carrière ontwikkelen in het MZJ 2015 cohort dan het 2010 

cohort, met uitzondering voor 10- en 11-jarigen.  

 

De covariaten hebben dezelfde associaties met het ontwikkelen van een algemene 

criminele carrière. Ook hier hebben, bijvoorbeeld, mannen een grotere kans en ook 

jongeren van niet-Nederlandse herkomst. 

 



 

 

W
e
te

n
s
c
h
a
p
p
e
lijk

 O
n
d
e
rz

o
e
k
- e

n
 D

o
c
u
m

e
n
ta

tie
c
e
n
tru

m
 

C
a
h
ie

r 2
0
1
9
-1

1
  |  4

3
 

 

Tabel 11a Cox-regressies ontwikkelen HIC criminele carrière en algemene criminele carrière voor totale groep 

 HIC Algemene criminaliteit Algemene criminaliteit Algemene criminaliteit 

 

Alleen covariaten Componenten multivar. Risico cumulatie Risico en bescherming 

cumulatie 

 

HR L95 H95 p HR L95 H95 p HR L95 H95 p HR L95 H95 p 

Geslacht (1 = man) 4,518 3,174 6,432 *** 2,818 2,259 3,515 *** 2,743 2,199 3,421 *** 2,751 2,205 3,431 *** 

Herkomst 

                Nederland ref.    ref.    ref.    ref.    

Marokko 8,140 5,014 13,215 *** 4,099 2,962 5,674 *** 4,315 3,120 5,966 *** 4,368 3,157 6,043 *** 

Turkije 4,392 2,573 7,498 *** 2,428 1,698 3,472 *** 2,549 1,783 3,643 *** 2,569 1,797 3,672 *** 

Suriname 4,253 2,526 7,161 *** 2,711 1,946 3,778 *** 2,856 2,052 3,975 *** 2,884 2,071 4,016 *** 

Vml. Nederlandse Antillen en Aruba 5,262 3,180 8,709 *** 3,566 2,587 4,915 *** 3,676 2,669 5,064 *** 3,685 2,675 5,075 *** 

Overig 3,397 2,009 5,743 *** 2,014 1,423 2,850 *** 2,073 1,464 2,934 *** 2,080 1,469 2,945 *** 

Stedelijkheid 

                Niet stedelijk 0,776 0,494 1,220 

 

0,955 0,693 1,316 

 

0,952 0,691 1,312 

 

0,945 0,686 1,303 

 Licht stedelijk 1,356 0,845 2,176 

 

1,233 0,864 1,760 

 

1,275 0,893 1,820 

 

1,255 0,879 1,791 

 Matig stedelijk ref.    ref.    ref.    ref.    

Sterk stedelijk 1,066 0,658 1,728 

 

1,230 0,864 1,750 

 

1,235 0,868 1,757 

 

1,234 0,867 1,756 

 Zeer sterk stedelijk 1,323 0,832 2,103 

 

1,559 1,111 2,188 * 1,571 1,120 2,202 ** 1,565 1,116 2,194 ** 

Onbekende stedelijkheid 1,017 0,395 2,621 

 

1,882 1,076 3,290 * 1,720 0,985 3,003 

 

1,714 0,982 2,992 

 Zelfrapportage delinquentie (1 = ja) 2,202 1,671 2,902 *** 1,769 1,423 2,199 *** 1,775 1,435 2,195 *** 1,822 1,476 2,250 *** 

Delinquente vrienden - risico (1 = ja) 

    

1,357 1,092 1,685 ** 

        Schooltevredenheid - risico 

    

1,543 1,237 1,926 *** 

        Schooltevredenheid - neutraal 

    

ref.    

        Schooltevredenheid - bescherming 

    

1,122 0,866 1,456 

         Risico - cumulatiescore 

        

1,097 1,055 1,142 *** 

    Risico en bescherming - cumulatiescore 

            

1,052 1,027 1,079 *** 

Cohort (1 = MZJ2015) 0,450 0,303 0,668 *** 0,558 0,428 0,728 *** 0,562 0,431 0,733 *** 0,553 0,424 0,721 *** 

Noot: *** p<0,001; ** p<0,01; * p<0,05; HR = hazard ratio; L95/H95 = onder- en bovengrensgrens 95% betrouwbaarheidsinterval. 
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Tabel 11b Cox-regressies ontwikkelen HIC criminele carrière en algemene criminele carrière voor antisociale jongeren 

 
HIC Algemene criminaliteit Algemene criminaliteit Algemene criminaliteit 

 

Alleen covariaten Componenten multivar. Risico cumulatie Risico en bescherming 

cumulatie 

 

HR L95 H95 p HR L95 H95 p HR L95 H95 p HR L95 H95 p 

Geslacht (1 = man) 4,284 2,556 7,181 *** 2,575 1,855 3,573 *** 2,477 1,785 3,436 *** 2,512 1,810 3,485 *** 

Herkomst 

                Nederland ref.    ref.    ref.    ref.    

Marokko 5,682 3,008 10,733 *** 3,672 2,323 5,806 *** 3,672 2,323 5,806 *** 3,702 2,340 5,856 *** 

Turkije 3,407 1,706 6,803 ** 2,410 1,461 3,973 ** 2,410 1,461 3,973 ** 2,414 1,465 3,978 ** 

Suriname 4,270 2,272 8,025 *** 2,600 1,667 4,055 *** 2,600 1,667 4,055 *** 2,673 1,713 4,171 *** 

Vml. Nederlandse Antillen en Aruba 4,052 2,141 7,670 *** 3,229 2,090 4,989 *** 3,229 2,090 4,989 *** 3,247 2,103 5,011 *** 

Overig niet-Nederlands 2,608 1,333 5,103 ** 1,802 1,120 2,899 * 1,802 1,120 2,899 * 1,820 1,131 2,927 * 

Stedelijkheid 

                Niet stedelijk 1,215 0,637 2,319 

 

1,342 0,837 2,153 

 

1,346 0,840 2,156 

 

1,342 0,838 2,151 

 Licht stedelijk 1,831 0,923 3,633 

 

1,483 0,876 2,509 

 

1,612 0,955 2,722 

 

1,591 0,942 2,687 

 Matig stedelijk ref.    ref.    ref.    ref.    

Sterk stedelijk 1,272 0,624 2,589 

 

1,419 0,838 2,404 

 

1,410 0,833 2,385 

 

1,410 0,833 2,385 

 Zeer sterk stedelijk 1,968 1,003 3,861 * 2,183 1,321 3,607 ** 2,192 1,330 3,611 ** 2,187 1,327 3,606 ** 

Onbekende stedelijkheid 1,305 0,425 4,001 

 

1,676 0,746 3,766 

 

1,494 0,668 3,342 

 

1,507 0,674 3,369 

 Delinquente vrienden - risico (1 = ja) 

    

1,311 0,980 1,755 

         Schooltevredenheid - risico 

    

1,698 1,269 2,271 *** 

        Schooltevredenheid - neutraal 

    

ref.    

        Schooltevredenheid - bescherming 

    

1,088 0,684 1,731 

         Risico - cumulatiescore 

        

1,120 1,064 1,179 *** 

    Risico en bescherming - cumulatiescore 

            

1,065 1,029 1,103 *** 

Cohort (1 = MZJ2015) 0,387 0,225 0,668 ** 0,630 0,439 0,904 * 0,629 0,438 0,902 * 0,610 0,425 0,875 ** 

Noot: *** p<0,001; ** p<0,01; * p<0,05; HR = hazard ratio; L95/H95 = onder- en bovengrensgrens 95% betrouwbaarheidsinterval. 
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Tabel 11c Cox-regressies ontwikkelen HIC criminele carrière en algemene criminele carrière voor 10- en 11-jarigen 

 
HIC Algemene criminaliteit Algemene criminaliteit 

 
Alleen covariaten Componenten multivar. Risico cumulatie 

 

HR L95 H95 p HR L95 H95 p HR L95 H95 p 

Geslacht (1 = man) 3,989 2,109 7,542 *** 2,515 1,698 3,724 *** 2,484 1,680 3,672 *** 

Herkomst 

            Nederland ref.    ref.    ref.    

Marokko 9,812 3,606 26,700 *** 2,580 1,426 4,667 ** 2,591 1,432 4,689 ** 

Turkije 3,355 0,994 11,326 

 

1,297 0,631 2,669 

 

1,304 0,634 2,680 

 Suriname 7,658 2,752 21,306 *** 2,434 1,351 4,385 ** 2,530 1,407 4,549 ** 

Vml. Nederlandse Antillen en Aruba 6,857 2,419 19,440 *** 2,830 1,593 5,029 *** 2,891 1,632 5,122 *** 

Overig niet-Nederlands 5,152 1,860 14,267 ** 1,561 0,844 2,890 

 

1,653 0,892 3,061 

 Stedelijkheid 

            Niet stedelijk 1,464 0,560 3,832 

 

1,079 0,589 1,978 

 

1,098 0,599 2,012 

 Licht stedelijk 2,464 0,933 6,505 

 

1,427 0,743 2,744 

 

1,439 0,749 2,766 

 Matig stedelijk ref.    ref.    ref.    

Sterk stedelijk 1,729 0,641 4,658 

 

1,485 0,778 2,836 

 

1,476 0,772 2,822 

 Zeer sterk stedelijk 1,634 0,607 4,395 

 

1,493 0,794 2,807 

 

1,523 0,810 2,861 

 Onbekende stedelijkheid 1,237 0,148 10,329 

 

1,226 0,356 4,228 

 

1,219 0,353 4,206 

 Zelfrapportage delinquentie (1 = ja) 2,567 1,509 4,368 ** 1,843 1,225 2,772 ** 1,723 1,153 2,575 ** 

Delinquente vrienden - risico (1 = ja) 

    

1,368 0,912 2,054 

     Risico - cumulatiescore 

        

1,117 1,031 1,211 ** 

Cohort (1 = MZJ2015) 0,634 0,258 1,558 

 

0,468 0,258 0,849 * 0,476 0,262 0,864 * 

Noot: *** p<0,001; ** p<0,01; * p<0,05; HR = hazard ratio; L95/H95 = onder- en bovengrensgrens 95% betrouwbaarheidsinterval. 
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Tabel 11d Cox-regressies ontwikkelen HIC criminele carrière en algemene criminele carrière voor 12- tot en met 15-jarigen 

 
HIC Algemene criminaliteit Algemene criminaliteit Algemene criminaliteit 

 

Alleen covariaten Componenten multivar. Risico cumulatie Risico en bescherming 

cumulatie 

 

HR L95 H95 p HR L95 H95 p HR L95 H95 p HR L95 H95 p 

Geslacht (1 = man) 4,170 2,717 6,401 *** 2,778 2,123 3,635 *** 2,729 2,085 3,572 *** 2,712 2,071 3,552 *** 

Herkomst 

                Nederland ref.    ref.    ref.    ref.    

Marokko 5,503 3,098 9,777 *** 4,039 2,714 6,013 *** 4,235 2,850 6,293 *** 4,303 2,892 6,402 *** 

Turkije 3,593 1,953 6,611 *** 2,543 1,671 3,869 *** 2,680 1,764 4,073 *** 2,710 1,783 4,120 *** 

Suriname 3,172 1,691 5,949 *** 2,674 1,780 4,017 *** 2,797 1,865 4,195 *** 2,816 1,877 4,225 *** 

Vml. Nederlandse Antillen en Aruba 4,061 2,233 7,387 *** 3,471 2,334 5,161 *** 3,541 2,384 5,259 *** 3,560 2,397 5,286 *** 

Overig niet-Nederlands 2,592 1,376 4,883 ** 2,087 1,366 3,189 ** 2,110 1,381 3,224 ** 2,131 1,395 3,256 *** 

Stedelijkheid 

                Niet stedelijk 0,676 0,400 1,144 

 

0,974 0,664 1,429 

 

0,966 0,659 1,415 

 

0,959 0,654 1,406 

 Licht stedelijk 1,044 0,595 1,833 

 

1,218 0,792 1,874 

 

1,245 0,810 1,913 

 

1,225 0,797 1,884 

 Matig stedelijk ref.    ref.    ref.    ref.    

Sterk stedelijk 0,957 0,544 1,685 

 

1,239 0,811 1,894 

 

1,234 0,808 1,886 

 

1,221 0,799 1,866 

 Zeer sterk stedelijk 1,180 0,687 2,025 

 

1,617 1,076 2,430 * 1,558 1,037 2,341 * 1,545 1,028 2,323 * 

Onbekende stedelijkheid 1,030 0,356 2,983 

 

2,145 1,137 4,045 * 1,977 1,051 3,717 * 1,956 1,040 3,679 * 

Hoogst genoten opleiding (1 = hoger) 0,539 0,379 0,766 ** 0,536 0,422 0,682 *** 0,537 0,422 0,682 *** 0,532 0,419 0,676 *** 

Zelfrapportage delinquentie (1 = ja) 1,861 1,335 2,593 *** 1,827 1,411 2,366 *** 1,865 1,446 2,406 *** 1,866 1,448 2,405 *** 

Eerdere politieregistratie (1 = ja) 3,571 2,403 5,306 *** 3,039 2,234 4,135 *** 3,086 2,266 4,204 *** 3,096 2,274 4,216 *** 

Delinquente vrienden - risico (1 = ja) 

    

1,267 0,978 1,642 

         Schooltevredenheid - risico 

    

1,393 1,073 1,807 * 

        Schooltevredenheid - neutraal 

    

ref.    

        Schooltevredenheid - bescherming 

    

1,085 0,775 1,519 

         Risico - cumulatiescore 

        

1,060 1,011 1,111 * 

    Risico en bescherming - cumulatiescore 

            

1,038 1,007 1,070 * 

Cohort (1 = MZJ2015) 0,515 0,327 0,811 ** 0,645 0,475 0,876 ** 0,650 0,478 0,882 ** 0,641 0,472 0,870 ** 

Noot: *** p<0,001; ** p<0,01; * p<0,05; HR = hazard ratio; L95/H95 = onder- en bovengrensgrens 95% betrouwbaarheidsinterval.
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Verder behouden twee risicocomponenten hun bivariate positieve associatie met  

de ontwikkeling van een algemene criminele carrière binnen een aantal selecties 

controlerend voor de covariaten. Het hebben van delinquente vrienden is geassoci-

eerd met een hogere kans op een criminele carrière, maar alleen binnen de totale 

groep. Ook het risicocomponent schooltevredenheid is geassocieerd met een grote-

re kans op een algemene criminele carrière binnen de selecties totale groep, anti-

sociale jongeren en 12- tot en met 15-jarigen (maar niet 10- en 11-jarigen). Als 

laatste behouden ook de cumulatiescores risico en risico minus bescherming hun 

bivariate associatie—hoe hoger men scoort op deze cumulatiescores, hoe groter de 

kans op een latere algemene criminele carrière (hoewel de cumulatiescore risico 

minus bescherming niet voor 10- en 11-jarigen opgaat). 

 

Samenvattend, binnen de hier getoetste modellen zijn factoren die de ontwikkeling 

van een criminele carrière met HIC voorspellen voornamelijk van demografische 

aard, zoals geslacht en herkomst. Ook een eerdere politieregistratie of het zelf rap-

porteren van delict gedrag maken het aannemelijker dat iemand een criminele car-

rière met HIC begint. Voor een meer algemene criminele carrière gelden deze ver-

banden ook. Maar, daarbij komt ook kijken dat ontevredenheid over de schoolsitu-

atie en het hebben van delinquente vrienden samenhangen met een latere crimi-

nele carrière. Afsluitend is eenzelfde associatie te vinden voor cumulatiescores — 

een hogere opstapeling van risicocomponenten hangt samen met de aanwezigheid 

van latere criminaliteit. 

4.4 Beantwoording onderzoeksvragen 3, 4 en 5 

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

vroege adolescentie antisociaal en agressief gedrag rapporteren, maar geen late- 

re criminele carrière (met HIC) ontwikkelen? Waarin verschillen zij (in risico- en 

beschermende factoren) van jongeren waarbij wel sprake is van een latere crimi-

nele carrière (met HIC)?  

 

Jongeren die in de kindertijd en vroege adolescentie zelf rapporteren delicten te 

hebben gepleegd en/of al door de politie als verdachte zijn geregistreerd, maar  

later geen HIC of algemene criminele carrière ontwikkelen (of ophouden met hun 

eerdere carrière), verschillen weinig op de gemeten factoren van jongeren die la- 

ter wel (weer) als verdachte wordt geregistreerd. Via de diverse analysemethoden 

wordt duidelijk dat de risico- en beschermende componenten zwak voorspellend  

zijn voor het wel of niet ontwikkelen van een HIC carrière of algemene criminele 

carrière. De enige factor die consistent en substantieel gerelateerd is aan later cri-

mineel gedrag (maar niet aan HIC) is schooltevredenheid—lage schooltevredenheid 

is geassocieerd met het wel ontwikkelen van een criminele carrière. Hoge school-

tevredenheid lijkt hier echter niet tegen te beschermen. 

 

Verder zijn twee zaken opvallend. Ten eerste, geen van de beschermende compo-

nenten gemeten in de kindertijd is substantieel en negatief gerelateerd aan het 

ontwikkelen van een criminele carrière in de adolescentie in de multivariate analy-

ses. Alleen de risicocomponenten zijn relevant aan dit fenomeen gerelateerd. Ten 

tweede, het voorspellen van een HIC carrière lijkt iets moeilijker dan van een al-

gemene criminele carrière, ondanks dat er grote overlap zit tussen deze twee car-

rièrevormen (dat wil zeggen, iemand met een HIC carrière heeft automatisch ook 

een algemene criminele carrière). 
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Verder is er een aantal statische factoren die het ontwikkelen van een criminele  

carrière voorspellen in vrijwel alle selecties. Mannen, jongeren van niet-Nederland-

se herkomst, zeer stedelijk wonende jongeren, lagere opleiding volgende jongeren, 

jongeren met eerder antisociaal en crimineel gedrag en jongeren uit het 2010 co-

hort komen in de analyses vaker naar voren met een latere criminele carrière. Dit 

zijn bevindingen die in (inter)nationale literatuur ook naar voren komen evenals in 

de politie- en justitiestatistieken van Nederlandse jeugdcriminaliteit (zie bijvoorbeeld 

Van der Laan, Beerthuizen, & Goudriaan, 2017).  

 

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

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

ke mate wordt een dergelijke ontwikkeling geremd door de aanwezigheid van 

beschermende factoren? 
 

De individuele risico- en beschermende componenten correleren over het algemeen 

zwak of niet met het ontwikkelen van een HIC of algemene criminele carrière. 

Echter, er zijn aanwijzingen dat wanneer de risicocomponenten gestapeld worden, 

dit wel enige voorspellende kracht heeft volgens onze criteria, maar niet veel. Dit 

geldt echter niet voor een opstapeling van de beschermende componenten, wat 

suggereert dat de aanwezigheid van meerdere beschermende componenten weinig 

tot geen bescherming biedt tegen het ontwikkelen van een criminele carrière, dan 

wel met HIC of algemeen. Aangezien de risico minus beschermende cumulatiescore 

sterk correleert aan de risicocumulatiescore (r > 0,85) en sterk negatief aan de  

beschermende cumulatiescore (r > -0,85) is het niet verwonderlijk dat deze zich 

grotendeels gedraagt als de risicocumulatiescore in relatie tot de ontwikkeling van 

een criminele carrière. 
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5 Slotbeschouwing 

In dit hoofdstuk volgt een korte discussie over de literatuur en empirische studie. 

Tevens komen de mogelijkheden en beperkingen van het (empirische) onderzoek 

aan de orde. Tot slot trekken we een conclusie. 

5.1 Discussie 

Het huidige onderzoek is tweedelig. Ten eerste is literatuuronderzoek gedaan  

naar welke factoren in de kindertijd en vroege adolescentie voorspellend zijn voor 

ernstige gewelds- en vermogenscriminaliteit in de midden-adolescentie en vroege 

volwassenheid. De relevante literatuur is bestudeerd, gecodeerd en overzichtelijk 

gepresenteerd. Ten tweede is er empirisch onderzoek gedaan om te kijken welke 

zelfgerapporteerde factoren in de kindertijd binnen het individuele domein, gezins-

domein en de bredere context voorspellend zijn voor het wel of niet ontwikkelen  

van een door de politie geregistreerde criminele carrière (met daarin HIC). Dit 

onderzoek is gedaan op twee representatieve steekproeven van Nederlandse 

jongeren. 

5.1.1 Resultaten uit de literatuurstudie 

In de literatuurstudie is specifiek nagegaan welke risico- en beschermende factoren 

gemeten in de kindertijd volgens wetenschappelijke literatuur samenhangt met het 

ontwikkelen van een ernstig criminele carrière van geweld of vermogensdelicten in 

de adolescentie en jongvolwassen levensfase. Er is veel onderzoek gedaan naar ri-

sico- en beschermende factoren voor meer algemene criminaliteit of ernstige crimi-

naliteit. Echter, meer recentelijk blijkt maar een beperkt aantal studies te zijn gepu-

bliceerd over voorspellers in de kindertijd van latere criminele carrières met ernstige 

gewelds- en vermogensdelicten. De gevonden recente literatuur is daarom via een 

sneeuwbalmethode aangevuld met oudere studies. 

Voorspellende risicofactoren in de kindertijd in diverse leefgebieden 

De beschikbare literatuur laat zien dat er in verschillende leefdomeinen zowel risi- 

co als beschermende factoren zijn te onderscheiden. Voorspellers in het individuele 

domein zijn onder meer het op jonge leeftijd antisociaal, agressief of delinquent ge-

drag vertonen, het hebben van een positieve houding ten opzichte van risicogedrag 

(zoals middelengebruik of delinquentie), het in bezit hebben van een wapen of het 

gebruik daarvan, gedragsproblematiek of psychopathische trekken. In het gezins-

domein zijn belangrijke risicofactoren inadequate opvoedingsstijlen door ouders,  

het hebben van een slechte binding met ouders, mishandeld worden door ouders, 

gedragsproblematiek bij de vader, crimineel gedrag bij ouders, het gebruik van mid-

delen door de ouders, of het wonen in een bijstandssituatie. Ook blijkt de weerstand 

van ouders om hun kinderen deel te laten nemen aan interventies voorspellend te 

zijn voor geweld in de adolescentie. Verder zijn in de bredere context risicofactoren 

als een zwakke binding met school, veelvuldig spijbelen, slechte schoolmotivatie en 

–prestaties, het hebben van delinquente vrienden en wonen in een achterstands-

buurt voorspellend voor het ontwikkelen van crimineel gedrag in de adolescentie en 

jongvolwassenheid. 
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Cumulatie van risicofactoren in kindertijd voorspelt ernstig criminele  

carrière later 

Een robuuste bevinding in de literatuur is dat een opeenstapeling van risicofactoren 

in verschillende leefgebieden in de kindertijd sterk voorspellend is voor de kans op 

ernstig crimineel gedrag in de adolescentie en jongvolwassenheid (bijvoorbeeld 

Loeber et al., 2008). 

Ook beschermende factoren voorspellend  

Tegenover de risicofactoren is ook nagegaan welke factoren in de kindertijd be-

scherming bieden tegen een mogelijke ontwikkeling van een criminele carrière  

met gewelds- en vermogensdelicten. Uit de literatuur komen diverse factoren in  

het individuele domein naar voren, zoals gemiddeld tot hoog intelligent zijn, het 

hebben van lage mate van impulsiviteit en weinig tot geen psychopathische trek-

ken vertonen. Binnen het gezinsdomein zijn beschermende factoren het ondergaan 

van adequate opvoedingsstijlen, nauwelijks tot weinig blootgesteld worden aan 

fysieke straffen, een oudere moeder op moment van geboorte kind en wonen in  

een gunstige sociaaleconomische situatie of in een goede buurt. Factoren in de 

bredere context die beschermend lijken te zijn, zijn onder andere deelnemen aan 

school, goede schoolprestaties en een positieve houding ten opzichte van school. 

Het hebben van een goede relatie met vrienden en het niet hebben van delinquente 

vrienden lijken ook bescherming te bieden tegen het ontwikkelen van een criminele 

carrière. 

 

Daarnaast blijken enkele beschermende factoren alleen te beschermen bij kinde- 

ren waarbij al sprake is van een risico, zoals agressie op jonge leeftijd of wonen in 

ongunstige situaties, zoals achterstandsbuurten of in de bijstand. In dat geval zijn 

deze factoren bufferend tegen risico’s als in dat ze de effecten van het risico onder-

drukken of dempen. Echter, deze bevindingen zijn wel beperkt tot enkele Ameri-

kaanse studies. Zo kunnen bij kinderen die op jonge leeftijd agressief gedrag ver-

tonen een hoge mate van zelfcontrole of ondersteunende relaties van vrienden 

bufferend werken tegen een carrière van geweldsmisdrijven in de adolescentie 

(Vassallo et al., 2016). Een hogere mate van teruggetrokken gedrag, verlegenheid 

of weinig delinquente vrienden hangt bij zittenblijvers samen met een lagere kans 

op criminaliteit in de adolescentie (Jolliffe et al., 2016). Weinig of geen delinquente 

vrienden blijkt ook bij jongens uit achterstandsgezinnen, gescheiden gezinnen 

samen te gaan met een lagere kans op geweld in de adolescentie (Jolliffe et al., 

2016). 

Effecten van voorspellers zwak tot matig 

Tot slot blijkt uit enkele meta-analyses dat de effecten van voorspellers in de kin-

dertijd op ernstige geweldsdelicten in de adolescentie overwegend zwak zijn, met 

uitzondering van adequate opvoedingsstijlen (Derzon, 2010). 

5.1.2 Resultaten empirisch onderzoek 

In de empirische studie is nagegaan binnen een representatieve steekproef van 

Nederlandse jongeren in de leeftijd van 10 tot en met 15 jaar welke zelfgerappor-

teerde factoren in het individuele, familie- en domein van de bredere context voor-

spellend zijn voor een latere door de politie geregistreerde criminele carrière, zowel 

met als zonder HIC. 
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Statische factoren kindertijd voorspellen latere criminele carrière 

De empirische studie bevestigt de meer algemene bevinding dat zelfgerapporteerd 

antisociaal en delinquent gedrag en geregistreerde politiecontacten in de kindertijd 

en vroege adolescentie belangrijke voorspellers zijn voor later geregistreerd crimi-

neel gedrag (tot wel zeven jaar later). Dit geldt voor zowel een meer algemene cri-

minele carrière als voor een carrière met HIC. Dergelijk statische factoren blijken 

ook in ander onderzoek een belangrijke voorspeller voor later ernstig crimineel 

gedrag (bijvoorbeeld Derzon, 2001; Lipsey & Derzon, 1998; Loeber et al., 2006), 

zoals blijkt uit de literatuurstudie. 

 

Verder laten de resultaten zien dat het behoren tot een minderheidsgroepering op 

basis van herkomst een voorspeller is voor een latere criminele carrière. Ook hier 

geldt dit voor zowel een algemene carrière als die met HIC. Wel is er enige variatie 

tussen de herkomstgroepen in de sterkte van voorspelling. Dat jongeren met een 

niet-Nederlandse herkomst oververtegenwoordigd zijn in politiestatistieken, wat de 

basis vormt voor het huidige empirische onderzoek, is iets wat al langer bekend is 

(zie bijvoorbeeld Blom & Jennissen, 2014). 

Dynamische factoren kindertijd zwak voorspellend voor latere criminele 

carrière 

De resultaten van de empirische studie suggereren dat dynamische factoren in de 

kindertijd en vroege adolescentie (op basis van zelfrapportage) zwak voorspellend 

zijn voor het ontwikkelen van een latere door de politie geregistreerde criminele car-

rière (met of zonder HIC). Alles overwegend zijn er meer risicocomponenten dan be-

schermende componenten geassocieerd met een latere criminele carrière, maar zijn 

de effecten van zowel risico als bescherming zwak. Er zijn een paar dynamische fac-

toren die in meerdere analyses naar voren komen, zelfs wanneer rekening gehou-

den wordt met statische factoren. 

 

Zo is het risicocomponent ontevredenheid met school zwak geassocieerd met een 

latere algemene criminele carrière en ook het hebben van delinquente vrienden. 

Ook uit de literatuurstudie blijkt dat zowel delinquentgedrag van vrienden als de 

situatie op school relevante voorspellers zijn voor een latere criminele carrière. 

Kortom, deze resultaten samen bieden wel handvaten voor preventiebeleid van  

crimineel gedrag binnen de Nederlandse context. 

 

De in de kindertijd zelfgerapporteerde dynamische beschermende componenten 

lijken van minder voorspellende waarde voor een latere door de politie geregi-

streerde criminele carrière. Het kan zijn dat de beperkte relevantie van bescher-

ming binnen de empirische studie komt door de keuze van factoren. Zo zijn er, 

bijvoorbeeld, aanwijzingen dat informeel en natuurlijk gevormd mentorschap be-

scherming biedt tegen diverse vormen van probleemgedrag (Van Dam, Smit, Wild-

schut, Branje, Rhodes, Assink, & Stams, 2018). Deze factor en mogelijk andere 

relevante beschermende factoren zijn niet gemeten. 

 

Verder wordt de theorie dat de cumulatie van risicocomponenten de kans op later 

crimineel gedrag vergroot en dat de cumulatie van beschermende componenten  

een buffer zou bieden (Loeber et al., 2006) deels ondersteund. De cumulatiescore 

van risicocomponenten is structureel, doch zwak, geassocieerd met de ontwikkeling 

van een algemene criminele carrière—dit wordt ook in de literatuurstudie gevonden. 

Maar, volgens onze criteria is de cumulatiescore van beschermende componenten 

dat niet en lijkt deze cumulatie niet geassocieerd met het ontwikkelen van een 

criminele carrière met HIC. Hier lijkt enige tegenspraak met de literatuur te zijn. 
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De zwakke (of afwezige) voorspelling op basis van de gemeten dynamische facto-

ren en cumulatiescores kan liggen aan de operationalisatie van de uitkomstmaat. 

Ten eerste, de tijd tussen het meten van iemands situatie en de eerste keer dat  

een persoon als verdachte wordt geregistreerd kan erg groot zijn. Voor sommige 

respondenten met een latere criminele carrière betreft het slechts enkele maanden, 

maar voor andere meerdere jaren. Kortom, er is genoeg mogelijkheid dat de situatie 

tijdens de MZJ afname verandert en daarmee ook de waarschijnlijkheid om later een 

criminele carrière te beginnen. 

 

Een tweede verklaring kan zijn dat de gemeten factoren vooral relevant zouden zijn 

voor zelfrapportage, maar minder relevant voor geregistreerd crimineel gedrag (zie 

bijvoorbeeld Asscher, Wissink, Dekoviç, Prinzie, & Stams, 2014). De gevonden ver-

schillen in sterkte zou kunnen komen doordat beide vormen van criminaliteit inhe-

rent van elkaar verschillen. Het feit dat de correlaties van de risico- en beschermen-

de componenten en de cumulatiescores sterker zijn met gelijktijdig gemeten zelfge-

rapporteerde delinquentie dan met latere door de politie geregistreerde criminaliteit 

onderbouwt deze suggestie (zie bijlage 2; tabel b2.3). Dit pleit ervoor om bij het 

meten van delinquentie of criminaliteit gebruik te maken van meerdere typen 

bronnen en waar mogelijk meerdere metingen door de tijd heen. 

Voorspellende factoren naar leeftijd 

In het empirische onderzoek zijn de risico- en beschermende factoren afzonderlijk 

onderzocht voor 10- en 11-jarigen en 12- tot en met 15-jarigen. In beide leeftijds-

groepen is de statische factor eerder antisociaal en/of crimineel gedrag en de dyna-

mische factor delinquente vrienden een voorspeller voor een latere criminele car-

rière. Bij de oudste leeftijdsgroep lijken ook andere factoren voorspellend te zijn 

voor een latere geregistreerde carrière, waarbij het gaat om schoolfactoren. De 

resultaten sluiten aan bij eerder onderzoek waaruit blijkt dat voorspellers voor cri-

minaliteit variëren naar leeftijdsgroep (bijvoorbeeld Van der Laan & Blom, 2006; 

Van der Put et al., 2011; Sampson & Laub, 1992). De resultaten suggereren dat 

voor adolescen-te jongeren de school aanknopingspunten biedt om tijdig het ont-

wikkelen van een criminele carrière te signaleren en/of tegen te gaan. Daarmee 

geldt dus dat wanneer men preventiebeleid wil voeren op basisscholen een andere 

insteek nodig lijkt te zijn dan op middelbare scholen, vanwege de verschillen in 

welke factoren relevant zijn bij de leeftijdsgroepen. 

5.2 Beperkingen, krachten en toekomst 

Beperkingen 

Het empirisch onderzoek heeft zijn beperkingen. Registratiedata is niet noodzakelijk 

representatief voor al het criminele gedrag van een persoon. Er is daarmee een aan-

tal vormen van criminaliteit waar wij geen zicht op hebben. Het gaat hier om crimi-

neel gedrag dat dermate heimelijk is uitgevoerd waardoor anonimiteit gegarandeerd 

bleef, even als crimineel gedrag waar geen aangifte van gedaan is en crimineel ge-

drag dat niet opgemerkt is door de politie. Deze vormen van criminaliteit zijn niet 

meetbaar volgens onze gebruikte methodiek. Het is dus aannemelijk dat een deel 

van de (high impact) criminaliteit binnen de sample buiten beeld is gebleven. 
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Registraties van verdachten zijn het product van politiewerk en daarmee kunnen 

tendensen binnen dit werk zich reflecteren in de registraties, zoals het gebruik van 

(deels) etnische stereotyperingen (zie bijvoorbeeld Landman & Kleijer-Kool, 2014; 

Maguire, 2012; Van Ham, Bervoets, & Ferwerda, 2015; Van Ham et al., 2017). 

Dergelijke tendensen zullen zich ook dan reflecteren in onze resultaten, zoals, bij-

voorbeeld, de associatie tussen herkomst en latere criminele carrière. Daarnaast, 

doordat er sprake is van registratie als verdachte, hebben wij geen zicht op de jon-

geren die niet vervolgd zijn of uiteindelijk zijn vrijgesproken. Kortom, het gaat hier 

niet om een carrière als strafrechtelijk veroordeelde dader, maar om een carrière als 

verdachte van een misdrijf. Het is dus mogelijk dat een (klein) deel van de respon-

denten in werkelijkheid geen misdrijf heeft gepleegd of dit volgens juridische maat-

staven niet gepleegd heeft. 

 

Verder heeft de sterk dalende geregistreerde jeugdcriminaliteit als gevolg dat er 

relatief weinig respondenten zijn die een latere criminele carrière ontwikkelen (8-

16% in het 2010 cohort; 2-5% in het 2015 cohort). Deze enigszins beperkte pre-

valentie komt ook deels voort uit het feit dat er sprake is van een steekproef uit de 

algemene populatie, waar geregistreerde jeugdcriminaliteit weinig voorkomt. Deze 

lage prevalentie heeft als gevolg dat de modellen die geanalyseerd konden worden 

beperkter waren dan wanneer er meer respondenten een criminele carrière ontwik-

kelden. Hierdoor moest strenger gekeken worden naar welke factoren in de multi-

variate analyses geïncludeerd konden worden.  

 

Als laatste beperking kunnen er geen uitspraken gedaan worden over causale ver-

banden. Hoewel er sprake is van een prospectieve methodologie, betekent dit niet 

dat de gevonden relaties gezien kunnen worden als oorzaak en gevolg. Er is hier, 

bijvoorbeeld, geen sprake van een (natuurlijk) experiment en zijn er tevens geen 

garanties dat de gemeten factoren stabiel blijven over de tijd heen. 

Krachten 

Het empirisch onderzoek kent ook zijn krachten. Het huidige onderzoek maakt ge-

bruik van een prospectief design, waar zelfrapportage en registratiegegevens aan 

elkaar gekoppeld zijn. De periode van observatie voor geregistreerd crimineel ge-

drag is aanzienlijk, tot wel zeven jaar voor jongeren in het 2010 cohort. Hierdoor 

kunnen uitspraken gedaan worden over gedrag dat jaren na de initiële afname. Het 

longitudinale design maakt de (non-)verbanden informatiever dan cross-sectionele 

verbanden die in menig ander onderzoek gevonden worden. Ook kon door de kop-

peling van zelfrapportage met registratiegegevens de relatie tussen diverse leef-

domeinen en later crimineel gedrag onderzocht kon worden. Dat er ten minste 

zwakke verbanden zijn gevonden onderbouwt de notie dat zelfrapportage wel pre-

dictieve validiteit kent, zelfs over langere periodes en voor andere methodes van 

meten (dat wil zeggen, registratiegegevens). Ondanks de zwakke verbanden, neemt 

het huidige onderzoek vanwege bovengenoemde redenen een bijzondere positie in. 

 

Als laatste heeft het huidige onderzoek door ook naar HIC te kijken naast algemene 

criminaliteit inzichten kunnen bieden in dat grotendeels dezelfde statische factoren 

ten grondslag zouden liggen aan het ontwikkelen van criminele carrière met HIC, als 

die van meer algemene criminele carrières. Dit onderbouwt de generalisatietheorie. 
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Toekomst 

De resultaten nodigen uit voor verder onderzoek. Ten eerste, het zou waardevol zijn 

om iedere paar jaar interpersoonlijke herhaalmetingen bij zelfrapportage onderzoek 

uit te voeren. Op deze wijze kan gekeken worden naar stabiliteit van zelfrapportage 

over levensdomeinen en of de nabijheid van het meten van zelfrapportage op later 

geregistreerd gedrag nog de voorspellende kracht beïnvloedt. Ten tweede, omdat de 

steekproef getrokken is uit de algemene populatie, zijn bepaalde inzichten niet ver-

kregen. Bijvoorbeeld, zijn dezelfde factoren relevant voor het voorspellen van crimi-

neel gedrag binnen een hoge risicopopulatie, als binnen de algemene populatie. 

Vervolgonderzoek zou zich kunnen richten op dergelijke risicogroepen, zoals jonge-

ren met al een geschiedenis van politiecontact of jongeren in JJI’s. Als laatste blijkt 

uit de literatuurstudie dat er meer relevante factoren zijn dan dat met de MZJ ge-

meten worden. Het ligt voor de hand om de meest krachtige nu-nog-afwezige voor-

spellers uit de literatuur in toekomstig zelfrapportage onderzoek mee te nemen. 

5.3 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 cri-

mineel 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 vermogens-

misdrijven een belangrijke rol spelen. Echter, zoals blijkt uit de literatuur en em-

pirische studie, deze relaties zijn overwegend zwak wanneer het dynamische fac-

toren betreft. Zo zijn het hebben van delinquente vrienden en ontevredenheid met 

de schoolsituatie voorspellers van een latere criminele carrière. Diverse andere, 

meer statische, factoren zijn ook geassocieerd met een latere criminele carrière, 

zoals het vertonen van antisociaal en/of crimineel gedrag in de kindertijd. 

 

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. 
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Summary 

High impact crime (HIC) severely and negatively impacts the well- and safe-being  

of victims, and includes offenses such as violence, robbery and burglary. Hence, 

preventing HIC is one of the top priorities of policymakers and law enforcement 

officials. The current study investigates which characteristics in children (10 through 

15 years old) are correlated with HIC careers later in life, as to provide starting 

points for youth prevention measures.  

 

Besides determining who are likely to become HIC offenders, it is also important  

to determine which high risk youth eventually do not become HIC offenders. Put 

differently, what are risk factors in childhood and early adolescence for HIC in later 

adolescence and young adulthood? And what protective factors in high risk youth 

supress or prevent the development of HIC? 

 

Through a literature study, the following two questions are answered: 

1 To what extent do antisocial and delinquent behaviour in childhood and  

early adolescence predict HIC in later adolescence? 

2 What other factors in childhood and early adolescence predict HIC in  

later adolescence? What factors supress the development of HIC? 

Through an empirical study, the following three questions are answered: 

3 What are risk and protective factors in aggressive and antisocial children  

and young adolescents who later do not develop a HIC or general criminal career? 

4 How do these high risk children and young adolescents differ from those that  

do develop a HIC or general criminal career? 

5 To what extent does the accumulation of risk factors in childhood and young  

adolescence predict later HIC or general criminal careers? To what extent does 

the accumulation of protective factors supress the development of such careers? 

Method 

The literature study uses a limited number of overview studies into childhood and 

early adolescence predictors of later criminal behaviour (e.g., serious violence and 

theft) as its starting point. These studies are supplemented through a systematic 

literature search of studies from the past five years, as well as a ‘snowball’ search  

of similar studies with no limitation on time of publication. Only prospective or 

longitudinal method studies are included. 

 

The empirical study uses two nationally representative samples of Dutch youth to 

predict who would develop a HIC or general criminal career. Self-report data on risk 

and protective factors are obtained from the Youth Delinquency Survey and police 

registration data on HIC and general criminal behaviour are obtained through 

Statistics Netherlands. 

Results 

The literature study indicates multiple risk factors in childhood and young 

adolescence for violent and serious criminal behaviour in middle to late adolescence 

and young adulthood. In the individual domain these are: antisocial and delinquent 
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or criminal behaviour, substance use, complications at birth, aggressive and 

problem behaviour, pro-criminal attitudes, and psychopathic tendencies. In the 

family domain these factors are: young mothers, antisocial or criminal behaviour by 

parents, poor relationships between child and parents, inadequate parenting style, 

child abuse, and poverty. In the broader domain these factors include: truancy, poor 

school motivation and results, antisocial, delinquent or substance-using friends, 

gang membership, and living in disadvantaged neighbourhoods. 

 

Furthermore, the literature also suggests protective factors in childhood and young 

adolescence that supress the development of later violent and serious criminal 

behaviour. In the individual domain such factors are: prosocial behaviour, average 

to high intelligence, high levels of self-control, low levels of hyperactivity, absence 

of behavioural disorders, no to few psychopathic tendencies, low levels of 

withdrawing behaviour, and perceptions of high arrest probability. In the family 

domain these factors include: adequate parental supervision and monitoring, no to 

little physical punishment, strong involvement in family activities, older mother at 

birth, good quality of life at home, and higher social economic status of family. In 

the broader domain factors concern: participation at school and good results, 

positive attitudes towards school, good relationships with (prosocial) friends, no to 

few delinquent friends, and living in a good neighbourhood. 

 

The empirical study shows that childhood and early adolescence delinquency, both 

self-reported as well as police registered, is correlated with later criminal careers 

(with HIC). Furthermore, dissatisfaction with school is also weakly associated with  

a general criminal career. Other dynamic factors were not or negligibly correlated 

with criminal careers. Moreover, males, non-Dutch ethnic youth, youth living in 

heavy urban areas, and lower educated youth are more likely to develop a criminal 

career later on. Lastly, the accumulation of risk factors also predicts a later criminal 

career. However, the accumulation of protective factors does not seem to supress 

such careers. 

Conclusion 

Both the literature and the empirical study indicate that delinquent and antisocial 

behaviour in childhood and early adolescence are predictors for criminal behaviour 

later in life. Furthermore, multiple other dynamic factors are also correlated with 

such behaviour later in life, though generally these correlations are weak. 
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Bijlage 2 Aanvullende statistieken empirisch 
onderzoek 

Tabel b2.1 Exacte statistieken tabel 9 (HIC-carrière) 

  

Antisociaal gedrag = nee Antisociaal gedrag = ja 

  Carrière = nee Carrière = ja Carrière = nee Carrière = ja 

  

R B R B R B R B 

Probleemgedrag % 21,3% 35,0% 16,3% 40,2% 38,4% 15,1% 45,7% 20,7% 

 
Z -10,3 10,8 -2,2 2,3 9,9 -11,4 4,8 -2,1 

Prosociaal gedrag % 20,9% 34,4% 22,8% 39,1% 40,8% 21,1% 52,6% 17,2% 

 
Z -12,5 7,5 -0,9 1,8 11,1 -7,4 6,3 -3,2 

Criminele attitudes % X X X X X X X X 

 
Z X X X X X X X X 

Middelengebruik % X X X X X X X X 

 
Z X X X X X X X X 

Emotionele steun door ouders % 23,4% 23,5% 27,2% 22,8% 36,0% 13,5% 32,8% 12,1% 

 
Z -7,4 6,6 0,0 0,6 7,3 -6,3 1,4 -2,3 

Openheid naar ouders % 20,9% 27,4% 17,4% 32,6% 44,2% 12,5% 37,9% 14,7% 

 
Z -13,1 8,8 -2,2 2,1 13,6 -9,2 2,6 -2,2 

Informeren door ouders % 27,0% 24,1% 26,1% 21,7% 31,0% 17,4% 41,4% 19,8% 

 
Z -2,9 4,2 -0,5 -0,1 2,0 -4,1 3,1 -0,6 

Controle door ouders % 21,1% 38,3% 14,1% 42,4% 29,1% 24,0% 36,2% 25,9% 

 
Z -5,0 7,6 -2,1 1,6 4,8 -7,8 3,3 -2,0 

Monitoring door ouders % 14,6% 67,6% 16,3% 66,3% 32,4% 40,8% 37,9% 40,5% 

 
Z -12,1 14,3 -0,9 1,3 11,2 -13,9 4,9 -4,3 

Delinquente vrienden % 17,8% 

 

13,0% 

 

55,6% 

 

63,8% 

 

 
Z -22,1 

 

-3,4 

 

21,3 

 

8,4 

 Schoolprestaties % 23,9% 19,7% 27,2% 20,7% 41,0% 16,1% 44,0% 15,5% 

 
Z -10,2 2,4 -0,4 0,5 9,5 -2,3 3,6 -0,9 

Schooltevredenheid % 18,7% 32,2% 20,7% 38,0% 37,2% 13,7% 51,7% 13,8% 

 

Z -12,3 10,6 -0,9 2,4 10,6 -10,8 6,9 -3,2 

Noot: Neutrale categorie niet weergegeven; R = risicocomponent; B = beschermend component. 
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Tabel b2.2 Exacte statistieken tabel 9 (algemene carrière) 

  
Antisociaal gedrag = nee Antisociaal gedrag = ja 

  Carrière = nee Carrière = ja Carrière = nee Carrière = ja 

  

R B R B R B R B 

Probleemgedrag % 21,0% 34,9% 21,5% 30,7% 40,0% 21,6% 50,2% 17,2% 

 

Z -11,6 7,9 -1,9 0,1 9,6 -6,5 8,0 -4,4 

Prosociaal gedrag % 21,2% 35,6% 20,5% 30,7% 37,9% 15,0% 44,3% 18,6% 

 

Z -9,9 11,1 -2,0 0,4 8,7 -10,7 6,2 -3,7 

Criminele attitudes % 14,3% 33,0% 12,2% 33,7% 32,2% 13,2% 39,4% 14,0% 

 

Z -11,6 10,7 -2,8 2,1 10,4 -10,6 7,5 -4,6 

Middelengebruik % 5,3% X 4,9% X 18,6% X 22,2% X 

 

Z -11,6 X -2,3 X 10,6 X 6,7 X 

Emotionele steun door ouders % 23,2% 23,8% 27,8% 20,0% 34,8% 13,9% 38,9% 10,9% 

 

Z -7,3 6,8 0,2 -0,2 5,8 -5,5 4,1 -3,7 

Openheid naar ouders % 20,7% 27,4% 21,5% 29,8% 42,9% 13,0% 46,2% 11,8% 

 

Z -12,6 8,2 -2,0 2,3 11,6 -8,1 6,5 -4,2 

Informeren door ouders % 26,6% 24,3% 31,7% 20,0% 29,8% 17,5% 40,7% 18,1% 

 

Z -3,5 4,4 1,1 -0,8 1,0 -3,7 4,2 -1,5 

Controle door ouders % 21,0% 38,6% 19,0% 37,6% 28,5% 25,0% 35,3% 21,3% 

 

Z -4,9 7,5 -1,5 1,0 3,9 -6,6 4,3 -4,2 

Monitoring door ouders % 14,4% 67,9% 18,0% 63,4% 30,9% 42,2% 41,2% 35,3% 

 

Z -11,8 13,9 -0,7 1,1 9,1 -12,0 8,1 -7,6 

Delinquente vrienden % 17,2% X 22,0% X 53,7% X 67,4% X 

 

Z -21,6 X -2,3 X 18,3 X 13,0 X 

Schoolprestaties % 23,7% 20,0% 27,8% 16,1% 40,3% 16,3% 45,2% 15,4% 

 

Z -9,9 2,9 -0,4 -1,0 8,3 -2,1 5,5 -1,3 

Schooltevredenheid % 18,5% 32,3% 21,0% 33,7% 35,2% 14,4% 52,5% 10,9% 

 

Z -11,7 10,1 -1,2 2,2 8,3 -9,5 9,9 -5,6 

Noot: Neutrale categorie niet weergegeven; R = risicocomponent; B = beschermend component. 
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Tabel b2.3 Bivariate Spearman-correlaties  risico- en beschermende 

componenten en zelfgerapporteerd delinquent gedrag 

 

Totale groep 

 

10- en 11-jarigen 

 

12- tot en  

met 15-jarigen 

Risico ρ00 sig. ρ00 sig. ρ00 sig. 

Probleemgedrag 0,216 *** 0,170 *** 0,216 *** 

Prosociaal gedrag 0,197 *** 0,202 *** 0,197 *** 

Criminele attitudes 0,254 *** 0,105 *** 0,254 *** 

Middelengebruik 0,230 *** 0,003  0,230 *** 

Emo. steun door ouders 0,128 *** 0,082 ** 0,128 *** 

Openheid naar ouders 0,252 *** 0,166 *** 0,252 *** 

Informeren door ouders 0,059 *** 0,016  0,059 *** 

Controle door ouders 0,100 *** 0,040  0,100 *** 

Monitoring door ouders 0,228 *** 0,123 *** 0,228 *** 

Delinquente vrienden 0,394 *** 0,310 *** 0,394 *** 

Schoolprestaties 0,166 *** 0,137 *** 0,166 *** 

Schooltevredenheid 0,198 *** 0,173 *** 0,198 *** 

Cumulatiescore 0,412 *** 0,274 *** 0,412 *** 

Bescherming ρ00 sig. ρ00 sig. ρ00 sig. 

Probleemgedrag -0,234 *** -0,157 *** -0,234 *** 

Prosociaal gedrag -0,153 *** -0,095 *** -0,153 *** 

Criminele attitudes -0,195 *** -0,175 *** -0,195 *** 

Emo. steun door ouders -0,109 *** -0,095 *** -0,109 *** 

Openheid naar ouders -0,180 *** -0,103 *** -0,180 *** 

Informeren door ouders -0,080 *** -0,064 * -0,080 *** 

Controle door ouders -0,111 *** -0,112 *** -0,111 *** 

Monitoring door ouders -0,260 *** -0,170 *** -0,260 *** 

Schoolprestaties -0,058 *** 0,003  -0,058 ** 

Schooltevredenheid -0,183 *** -0,162 *** -0,183 *** 

Cumulatiescore -0,344 *** -0,249 *** -0,344 *** 

Risico - bescherming ρ00 sig. ρ00 sig. ρ00 sig. 

Cumulatiescore 0,412 *** 0,281 *** 0,412 *** 

Noot: *** p<0,001; ** p<0,01; * p<0,05
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Bijlage 3 Aanvullende informatie literatuurstudie 

Tabel b3.1 Kenmerken geïncludeerde studies 

Nr Referentie Design Populatie Delicten Meting voorspellers Meting uitkomsten 

1 (Loeber et al., 2005) Longitudinaal VS; Pittsburgh Youth Study; scholierensample (n=1.517) Geweld Kindertijd Jongvolwassenheid 

2 (Loeber et al., 2017) Longitudinaal VS; Pittsburgh Youth Study; scholierensample (n=1.517) Geweld Kindertijd Adolescentie, 

jongvolwassenheid 

3 (Ahonen et al., 2015) Longitudinaal VS; Pittsburgh Youth Study; scholierensample (n=1.517) Geweld en moord Vroege adolescentie Jongvolwassenheid 

4 (Jolliffe et al., 2016) Longitudinaal VS; Pittsburgh Youth Study; scholierensample (n=503) Geweld Kindertijd Adolescentie 

5 (Paciello et al., 2008) Longitudinaal Italië; scholierensample (n=366) Agressie en geweld Vroege adolescentie Late adolescentie, 

jongvolwassenheid 

6 (Fontaine et al., 2016) Longitudinaal Canada; Montreal Longitudinal and Experimental Study; 

hoog-risicogroep (n=1.037) 

Geweld Kindertijd Adolescentie 

7 (Vassallo et al., 2016) Longitudinaal Australië; Australian Temperament Project; kinderen met 

externaliserende problemen (n=1.033) 

Geweld Kindertijd Adolescentie, 

jongvolwassenheid 

8 (Merrin et al., 2019) Longitudinaal VS; scholierensample (n=1.162) Geweld Late kindertijd, 

adolescentie 

Adolescentie 

9 (Lipsey & Derzon, 

1998) 

Synthese van 

longit. onderzoek 

x Geweld of ernstige 

criminaliteit 

Kindertijd Adolescentie 

10 (Farrington, 1991) Overzichtsartikel 

boek 

x Geweld Kindertijd Adolescentie 

11 (Loeber et al., 2006) Overzichtsartikel 

boek 

x Ernstige criminaliteit Kindertijd Adolescentie 

12 (Derzon, 2010) Meta-analyse van 

119 longitudinale 

studies 

x Agressie, geweld of 

crimineel gedrag 

Kindertijd Adolescentie, 

jongvolwassenheid 

13 (Ttofi et al., 2016) Meta-analyse van 

15 longit. studies  

Hoog risico- & laag risicojongeren Geweld Kindertijd en adolescentie Kindertijd, adolescentie, 

jongvolwassenheid 
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