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VOORWOORD 

In mei 1981 wed mij ten behoeve van mijn doctoraal-sciptie de gelegen-

heid geboden gedurende een aantal maanden als onderzoekassistente werk-

zaam te zijn bij het WODC. Ik heb hier niet alleen zeer prettig gewerkt 

maar vooral veel onderzoekervaring opgedaan. Behalve de analyses ben 

ik betrokken geweest bij verschillende stadia van het onderzoek zoals 

het interviewen van jongeren, het verzamelen van dossiergegevens en het 

coderen. 

Ik zou Cat]. H.D. Steinmetz willen bedanken voor zijn radd en zijn hülp 

bij de analyses van de onderzoekgegevens. Als studente en als medewerk-

ster op het WODC heb ik zeer veel aan hem te danken. 

Josine Junger-Tas heeft mij echter de zo noodzakelijke theoretische 

kennis over sociale integratie bijgebracht. Haar ben ik daarom veel 

verschuldigd. 

Het boeiende van mijn werkzaamheden lag onder meer in de verbinding 

tussen theorie en toepassing van geavenceerde methoden van data-analyse 

die een model moeten toetsen. In dit kader wil ik ook Ab Mooijaart 

danken voor zijn steun en advisering als scriptiebegeleider. 

Dit onderzoekverslag is een onderdeel van een omvangrijker onderzoek 

dat door het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatie Centrum 

(WODC) is uitgevoerd. In dit onderzoek worden de achtergronden van 

deviant en delinquent gedrag in verband gebracht met het ingrijpen 

van het justitieel apparaat. Hierbij ging bijzondere aandacht uit naar 

het seponeringsbeleid van de officier van justitie. 

In dit verslag zal uitsluitend gekeken worden naar het delinquent ge-

drag en zijn achtergronden. Voor het volledige onderzoekrapport ver-

wijs ik naar de publicaties van het WODC m . 

Marianne Junger 

Als eerste rapport is reeds gepubliceerd: J. Junger-Tas e.a.; 
Binnenkort verschijnt J. Junger-Tas e.a.; Achtergronden van de-
linquent gedrag en justitieel ingrijpen; WODC, 1982. 



De sociale controle theorie  

In zijn boek "Causes of Delinquency" geeft Hirschi een uiteenzetting 

van deze theorie. Hij wil een aanpak die in zijn uitgangspunten ver-

schilt van de oudere theorie'en over delinquentie en hij keert de 

vraagstelling om: in plaats van "Why do they do it" wordt de centrale 

vraag naar de oorsprong van delinquentie: "Why don't we do it" en hij 

vervolgt: "there is much evidence that we would if we dared" (1). 

De criminologie moet dus zoeken naar datgene wat ons weerhoudt delin-

quent te zijn, in plaats van uitsluitend te kijken naar de bijzondere 

kenmerken en motivaties van delinquenten. De algemene uitgangspunten van 

de theorie worden uiteengezet door onder andere Brian en Piliavan (2). 

Zij gaan ervan uit dat delinquent gedrag bepaald wordt door de situatie, 

door toevalligheden en dat het meestal doelgericht is. Daarom mag men 

aannemen dat de redenen 	voor dergelijk gedrag eveneens episodisch 

zijn, gericht op korte termijn doeleinden en geboden aan bepaalde si-

tuaties. Dit staat in tegenstelling tot bijvoorbeeld stress-theorieen 

die uitgaan van langdurige processen, conflicten en frustraties bii 

lange termijn doeleinden als oorzaak voor delinquentie. Waar dit soort 

processen vooral opgaat voor jongeren uit de lagere sociale klassen, 

gaat de controletheorie ervan uit dat motivaties, die situationeel be-

paald zijn, gelden voor jongeren uit alle milieu's. Iedereen heeft dus 

een zekere neiging tot afwijkend gedrag. Alle jongeren willen bepaalde 

goederen graag hebben, willen status verwerven door zich moedig te to-

nen bij hun vrienden, of willen "lets spannends" beleven. 

De situatie waarin delinquent gedrag ontstaat vormt een belangrijke 

bepalende factor voor dit gedrag. Hierin zijn drie elementen te onder-

scheiden: 

a) Motivaties die door een bepaalde situatie teweeg worden gebracht. De-

ze motivaties moeten niet als een constante worden gezien, zij kun-

nen varieren in intensiteit. 

We kunnen dit de "aantrekkelijkheid" van het object voor de jongere 

noemen. 

b) Er zijn een aantal toevalligheden die een rol spelen in die situatie. 

Men kan hierbij denken aan factoren zoals het gemak waarmee de han-

deling kan worden verricht, de geschatte risico's op ontdekking, de 

aanwezigheid van alternatieven voor delinquent gedrag als antwoord 

op de situatie. Wij willen dit de "gelegenheid" noemen. 

77-Nirschi, T., Causes of Delinquency, Berkely, Univ. of California, 
Press, 1969. 

2) Brian, S., and Piliavin, I., Delinquency, Situational Inducements and 
Commitment to Conformity, uit: Social Problems, pp. 413-423, 1965. 



c) Tenslotte zijn er mechanismen die remmend werken op het plegen van 

delicten. Deze remmingen hebben de auteurs genoemd "commitment to 

conformity" wat men kan vertalen als "banden die men heeft met de 

conventionele samenleving, instellingen en personen". 

Hirsch i heeft dit punt nader uitgewerkt. Hier volgt een overzicht van 

enkele belangrijke begrippen die hij gebruikt. Deze vier begrippen zijn: 

"attachment" of gebondenheid, "commitment" of betrokkenheid, "involvement" 

of functioneren, "beliefs" of overtuigingen. 

l e . "Attachment" of gebondenheid. 

Hiermee wordt bedoeld de banden die mensen hebben met conventionele 

anderen, en met vertegenwoordigers van conventionele instellingen. Het 

is voor jongeren bijvoorbeeld belangrijk on een goede relatie te heb-

ben met de ouders, met leraren op school en met vrienden. Wanneer deze 

banden sterk zijn neemt de neiging tot afwijking van de norm af. 

2e . "Commitment" of betrokkenheid. 

Men kan ervan uitgaan dat mensen niet alleen leven in het hier en nu, 

maar aspiraties en verwachtingen hebben voor de toekomst. Iemand die 

sterke ambities heeft zal minder snel tot delinquent gedrag overgaan. 

Bij ontdekking kunnen de kosten hoog zijn en worden alle toekomstver-

wachtingen op het spel gezet. Hirschi noemt dit de "rationele component" 

van conventioneel gedrag, mensen wegen kosten en baten van hun gedrag 

af. 

3 e . "Involvement" of functioneren. 

Met "involvement" wordt bedoeld het bezig zijn met conventionele acti-

viteiten. 

Hirschi spreekt in zijn theoretische inleiding niet over het begrip 

"conventionele activiteit" maar alleen over het belang van het "bezig 

zijn" op zich ter voorkoming van delinquentie. Aangezien hij zelf geen 

verband vindt tussen afwijkend gedrag en "involvement" specifeert hij 

het begrip nader: het gaat niet alleen om het begrip bezig zijn, maar 

on de aard van de activiteiten. Men kan dus een onderscheid maken tus-

sen "conventionele activiteiten" en "niet-conventionele activiteiten". 

In dit onderzoek zijn we ervan uitgegaan dat conventionele activiteiten 

onder meer die activiteiten zijn die met ouders worden verricht, die met 

school te maken hebben (huiswerk) en conformerende vrije tijdsbesteding 

(bijv. op sportclubs of in buurthuizen). 



De niet-conventionele activiteiten hebben betrekking op het uitgaan, 

het "rondhangen" op straat, het besteden van veel vrije tijd buitens-

huis. 

Het lijkt ons beter dit begrip'conventioneel gedrag t op te vatten als 

een continuum dat evolueert van uitsluitend conventionele naar niet 

conventionele bezigheden. 

Er zijn twee mogelijke benaderingen. 

Men kan bijvoorbeeld onderzoeken hoe jongeren functioneren in het ge-

zin, op. school en tijdens hun vrije tijd. Jongeren die op deze ter-

reinen goed functioneren zullen hierdoor minder geneigd zijn delin-

quent gedrag te vertonen. Het gaat hier dus vooral on de aard van  

de activiteiten, het functioneren in conventionele instituten zoals 

school en gezin. 

- De andere aanpak heeft meer betrekking op de hoeveelheid vrije tijd 

die men thuis doorbrengt, of op straat en in cafe's. In hoeverre 

worden jongeren "gebonden" aan conventionele activiteiten waar ze 

veel tijd mee kwijt zijn of hebben ze veel vrije tijd die ze naar 

eigen inzicht buitenshuis kunnen doorbrengen. Als men het erg druk 

heeft blijft er weinig tijd en aandacht over voor andere zaken, zoals 

bijvoorbeeld delinquent gedrag. 

De verwachting is dat hoe meer ongestructureerde vrije tijd jongeren 

hebben (by. omdat ze geen huiswerk hoeven te doen) hoe meer gelegen-

heid ze hebben am allerlei delinten te begaan en hoe meer ze delin-

quent gedrag zullen vertonen. 

Men kan dus zoeken naar de band tussen de aard van de activiteiten 

van jongeren en delinquentie en de hoeveelheid vrije tijd die ze 

hebben en delinquentie. 

4. "Beliefs" of overtuigingen. 

De theorie van sociale controle gaat uit van de universaliteit van 

waarden en normen. 

De vraag is dus: waarom overtreden mensen normen waarin ze zelf ge-

loven? Volgens de sociale controle theorie is het zo dat mensen zich 

gebonden voelen aan de regels van de samenleving,voorzover zij zich 

gebonden voelen aan die samenleving. De mate waarin er banden zijn 

tot anderen, waarin er sprake is van betrokkenheid en adequaat func- 

tioneren in conventionele . systemen, bepaalt in hoeverre ze zich moreel 

verplicht voelen geen afwijkend gedrag te vertonen. Bij een gebrek 

aan integratie is er minder weerstand tot deviantie. 



Er ontstaat een zekere consistentie tussen gedrag en overtuigingen en 

mensen zullen minder snel van oordeel zijn dat ze moeten gehoorzamen 

aan regels (waarin ze in het algemeen wel geloven). 

Hirschi benadrukt dat deze vier elementen verbonden zijn met elkaar en 

dus samen varieren: 

- "Banden met significante anderen" en "Betrokkenheid" zouden met elkaar 

verband houden. 

- "Betrokkenheid" en "Functioneren" Zouden samenhangen. Een grotere be-

trokkenheid leidt tot beter functioneren, en geeft minder kansen tot 

daviantie. 

- "Banden met significante anderen" en "overtuigingen" zouden eveneens 

met elkaar verband houden. 

Dankzij de banden die men met anderen heeft zal men eerder hun over-

tuigingen overnemen en respecteren (internalisatie). 

Resumerend  

I. Attachment of gebondenheid is het emotioneel gebonden zijn aan sig- 

nificante representanten van de conventionele samenleving (ouders, 

leraren, ...). 

2. Commitment of betrokkenheid is het persoonlijk engagement in de 

samenleving met het oog op het zich verwerven van een positie 

hierin. 

3. Involvement of functioneren is het bezig zijn met conventionele 

activiteiten. 

4. Beliefs of overtuigingen zijn de waarden en normen met betrekking 

tot sociaal gedrag. 

De interviewers: 

In opdracht van het WODC zijn 1849 jongeren tussen 12 en 17 jaar ge-

interviewd door een onderzoeksbureau. 

Zij vormden een representatieve steekproef van de jeugd van twee Neder-

landse steden Den Haag en Venlo. 



In twee opzichten is er echter gestratificeerd: 

le- Men heeft jongeren uit alle wijken van de stad willen betrekken bij de 

interviews zodat er een redelijke vertegenwoordiging van alle socio-

econamische klassen tot stand zou worden gebracht. 

2e. Men heeft twee maal meer jongens geinterviewd dan meisjes. De verwach-

ting was namelijk dat jongens meer delicten zouden plegen dan meisjes. 

Door meer jongens te interviewen wilde men de kans vergroten dat jon-

geren die delicten plegen en eventueel een politiecontact hebben als 

gevolg daarvan in de steekproef terecht zouden komen. 

Achteraf bleek dat het aantal jeugdigen met een off icieel geregistreerd 

politie-contact niet zo groot was (126 adolescenten). 

Het aantal jongeren dat in contact was gekomen met de off icier van jus-

titie was nog veel kleiner (50 adolescenten). 

Daarom zijn door medewerkers van het WODC extra jongeren geinterviewd. 

Deze extra gegevens zijn pas later aan de steekproef toegevoegd. 

Het totaal aantal geinterviewde jongeren is daardoor 1980 geworden. Om 

practische redenen zijn die pas later in de analyse betrokken. Een andere 

reden hiervoor was,dat om een goed overzicht van delinquent gedrag te 

krijgen, deze extra interviews niet bij de representatieve steekproef 

konden worden gevoegd. Deze jongeren zijn namelijk geinterviewd nadat 

zij een politie "standje" hadden gekregen of na een contact met de 

officier van justitie. Dit is dus allerminst een representatieve steek-

proef. Teneinde een valide beeld te krijgen van het delinquentiepatroon 

bij de Nederlandse stedelijke jeugd konden de extra gegevens niet mee-

geteld worden. 

Val iditeit. 

Een grove controle is mogelijk geweest doordat de onderzoekers de of-

ficiele politiegegevens naast de antwoorden op de vragenlijst konden 

leggen. 

Hieruit bleek dat 43 jongeren van de 1980 geen delicten hadden opge-

geven maar wel terug waren gevonden in de officiele politieregistratie. 



In 10 gevallen ging het am een contact dat ouder was dan 2 jaar gele-

den. In 8 gevallen ging het om een politiecontact ten gevolge van 

probleemgedrag (weglopen van huis of spijbelen van school bijvoorbeeld). 

Ein politiecontact berustte, zoals ons bij controle bleek, waarschijn-

lijk op een vergissing. Door overlappingen zijn dit in totaal 17 jon-

geren. Een groep van 14 jongeren verzwegen het delict waarvoor ze bij 

de officier van justitie moesten voorkomen. Waarschijnlijk vonden ze 

dat dit voor de interviewers niet van belang was. Slechts in 7 geval-

len ward I delict verzwegen, in 1 geval 2 delicten, en in 1 geval 3 

delict en. 

We menen te kunnen concluderen dat dit in de richting van een zeer 

grote validiteit van de gegevens wijst. Dit is een partiele controle 

geweest. Het blijft uiteraard mcgelijk dat jongeren politiecontacten 

verzwegen die wij oak niet in de politieregistratie konden.terugvinden. 

Een absolute zekerheid dat gegevens betrouwbaar zijn is zeer moeilijk 

te realiseren. 

De indeling van dit verslag is nu als volgt: 

In het eerste hoofdstuk wordt in het kort de wijze van steekproefstrek-

king beschreven en wordt de samenstelling van de steekproef in kaart 

gebracht. Daarna worden de verbanden onderzocht tussen verscheidene 

socio-demografische variabelen en delinquent gedrag. 

In het derde hoofdstuk wordt gezocht naar de relatie tussen gezinsin-

tegratie en delinquentie. In het vierde hoofdstuk wordt het verband 

tussen delinquent gedrag en schoolintegratie beschreven. Het vijfde 

en laatste hoofdstuk beschrijft de toetsing van een model met behulp 

van het computerprogramma LISREL. 



I, BESCHRIJVING VAN DE ONDERZOEKPOPULATIE  

1. Geslacht 

2. Leeftijd  

Het is bekend dat jongens meer delicten plegen dan meisjes. Omdat men 

de kans wilde vergroten dat jongeren met een politiecontact, en jongeren 

met een contact met de officier van justitie ook in de steekproef kwamen, 

is besloten de verhouding jongens/meisjes 3/1 te maken. Er zijn dus 73 % 

jongens en 27% meisjes in de steekproef opgenomen. 

De verwachting was aanvankelijk dat ouderen meer delicten zouden opgeven 

dan jongeren.Achteraf bleek het verband met leeftijd niet bijzonder sterk 

te zijn, Met het oog hierop is nauwkeurig de verdeling van de geinter-

viewden per leeftijdskategorie nagegaan. 

Als men naar de percentages van de totale steekproef kijkt, (jongens en 

meisjes samen) lijkt de vertegenwoordiging van de verschillende leeftijds-

groepen redelijk (Tabel 1, bijlage I). Als men naar de verdeling per 

stad kijkt wordt het beeld minder evenwichtig. (Tabel 2, bijlage I). 

Door Venlo is er weinig verschil tussen de leeftijdsopbouw in de stad en 

in de steekproef. Het enige dat opvalt is dat er iets te weinig meisjes 

van 12 jaar zijn opgenamen in het onderzoek. Voor Den Haag echter zijn er 

bij jongens en meisjes te weinig 16- en 17 jarigen. Door het onderzoek-

bureau is daarom een wegingsvariabele aan het bestand toegevoegd. 

De wegingsvariabele had een bepaalde waarde per leeftijdscategorie per 

geslacht, en per stad, waarbij de amvang van de totale steekproef con-

stand bleef. 



Uit de vergelijking van de frequentieverdeling op een groot aantal va-

riabelen voor het gewogen en het onbewogen bestand (waaronder de opge-

geven delicten) is echter gebeleken dat bijna nergens verschillende 

antwoordpatronen naar voren kwamen. 

We hebben daarom bij de verdere analyses er van afgezien de waging toe 

te passen. 

3. Nationaliteit  

Ondanks de steekproefomvang zijn er slechts weinig buitenlanders en Su-

rinaamse jongeren geinterviewd. (Tabel 3, bijlage I). 

In Venlo is de kategorie West-Europeanen groter dan in Den Haag.yermoe-

delijk zijn at in Venlo alleen enkele Duitse jongeren in de steekproef 

terecht gekomen. In Den Haag zijn er meet culturele minderheden. De 

grootste groep hiervan bestaat uit Surinamers. Een reden voor de slechte 

vertegenwoordiging van daze groepen ligt waarschijnlijk aan de wijze van 

steekproeftrekking. De uitnodiging voor een gesprek gebeurde mondeling, 

maar er werd door de enquateur een kaartje achtergelaten. Buitenlanders 

(wanneer ze geen Nederlands spreken) en werkende jongeren zijn op daze 

wijze moeilijker te bewegen tot participatie aan het interview. 

4. Schoolgaande en niet-schoolgaande jongeren, schooltype  

Het grootste deel van de geinterviewden gaat nog naar school: 95% is 

schoolgaand en slechts 5% is al van school af. Van deze laatste groep 

werkt 57%, 14% is werkloos, en 30% is nog maar net van school af en 

zoekt naar werk.(Tabel 4, bijlage I). 

Het valt op dat in Venlo iets meet jongeren hoger onderwijs volgen ter-

wijl in Den Haag meet jongeren nog lagere onderwijsvormen uit de eerste 

twee kategorieen volgen.Dit komt waarschijnlijk doordat in Venlo jets 

meer oudere kinderen in de steekproef zijn opgenomen, en leeftijd en 

schooltype stark met elkaar samenhangen. In de bijlage is de kruistabel 

van leeftijd met schooltype opgenamen (Tabel 6, bijlage 2). 



Vanwege de geringe aantallen zullen we de variabele "al dan niet school-

gaan" en "culturele minderheid" slechts enkele keren in de analyse be-

trekken. 

5. Sociaal economische status  

In dit onderzoek is gebruik gemaakt van de indeling die door het insti-

tuut voor toegepaste sociologie is samengesteld (I.T.S.). De ITS-schaal 

verdeelt de beroepen in zes groepen van lage naar hoge sociaal-ekonomi-

sche status. Deze verdeling nemen we hier over. (Tabel 5, bijlage I). 

Er komen in dit overzicht toch wel enkele verschillen naar voren. 

Men ziet dat er in Venlo meer zelfstandige boeren zijm Dit verbaast ons 

niet, gezien het feit dat Venlo een streek met veel tuinders is. In Den 

Haag zijn er meer geschoolde arbeiders en meer middelbare emploes. Dat 

laatste komt misschien door het feit dat Den Haag veel ambtenaren telt. 

In verband met de representativiteit van de steekproef is aan het onder-

zoekbureau gevraagd er voor te zorgen dat de interviews op gelijke wijze 

verdeeld werden over de stadswijken. Aangezien er een tamelijk goede 

correlatie is tussen wijk en sociale klasse, zijn op die manier in de 

steekproef alle lagen van de bevolking op redelijke wijze vertegen-

woordigd. 

Samenvatting  

We hebben in dit onderdeel gekeken naar de opbouw van de representatieve 

steekproeven in Den Haag en Venlo. Wat de verdeling tussen jongens en 

meisjes betreft is vermeld dat er voor een onderzoekopzet is gekozen 

waarbij er twee maal zoveel jongens als meisjes in de steekproef zitten. 

Wat de leeftijdsopbouw aangaat is de vertegenwoordiging van alle leef-

tijdsgroepen redelijk. Als men uitsplitst voor jongens en meisjes, en 

per stad ziet men vooral in Den Haag dat de groep 17-jarigen erg klein 

is. Er zitten weinig buitenlanders in de steekproef en eveneens weinig wer- 
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kende jongeren. In de steekproef zijn de vier belangrijkste school-

niveau's redelijk vertegenwoordigd, evenals alle sociaal—econamische 

klassen. 

Be steekproef is gestatificeerd naar geslacht, en op een vrij ruwe wijze 

naar de SES door te zorgen voor een goede verdeling volgens woonwijk. 



II. DELICTEN  

In de vragenlijst zijn de volgende delicten opgenomen: 

1. vechten; 

2. vernieling; 

3. vernieling in, en op weg naar het voetbalstadion; 

4. winkeldiefstal; 

5. stelen op school; 

6. fietsendiefstal; 

7. joy-riding (hiermee wordt bedoeld: diefstal van een auto on er wat 

mee rond te rijden en hem daarna ergens te laten staan). 

Verder is ook gevraagd of de proefpersonen in verband met deze, of ande-

re strafbare feiten, wel eens met de politie in aanraking waren gekomen. 

Per delict zijn verder vragen gesteld over de frequentie waarmee het 

feit was begaan, over de ontdekking door anderen (eigenaar, ouders, le-

raren ....) en hun reactie, evenals de omstandigheden waaronder het de-

lict werd gepleegd. Ook werden er vragen gesteld naar druggebruik, maar 

dit kwam zo zelden voor (1,2% voor de zogenaamde "soft-drugs", 0,1 % 

had ooit "hard-drugs" geprobeerd) dat het niet zinvol leek on dit gege-

ven bij de verdere analyses te gebruiken en bij de samenvattende delin-

quentiematen te voegen. 

Voor de volledigheid zullen we hier een overzicht geven van de antwoor-

den op deze vragen. Daarna zullen we in de analyses de samengestelde va-

riabelen gebruiken. 



1 
agressie 	vernie- 	voetbal- iwinkel- 	diefstal 	fietsen 	joy- 
tegen 	lingen 	vand. 	Idiefstal 	op 	diefst. 	riding 
personen 	 school 

N= 276 	N= 378 	N= 31 	N= 480 	N= 166 	N= 128 	N= 38 

Niet in 
laatste 	- 	39 	36 	(8) 	64 	50 	21 	(23) 
jaar 

Laatste 
jaar 
gepleegd 

IX 	 9 	23(7) 	11 	26 	39 	(7) 
65 

2 I 3 X 	 39 	32 	(10) 	16 	18 	28 	(4) 

4 X of 
1  meer 	

55 	14 	19 	(6) 	9 	6 	12 	(4) 
I 	  

100 	100 	100 	 100 	100 	100 
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Tabel 1: Zelf opgegeven delicten en frequentie pleging - in % - 

M Voor het delict vechten is de vraag anders gesteld dan bij de rest van 

de delicten: 10% zegt soms te vechten, 5% zegt vaak te vechten. 

Bij het samenstellen van de vragenlijst is men er van uitgegaan dat jon-

geren niet precies meer weten hoe vaak ze jets hebben gedaan. Daarom 

zijn de vragen gesteld in termen van "ongeveer" en "niet zo vaak". Die 

is ook de reden dat dit bij vechten in nog meer algemene termen is ge-

daan. 

Men kan bij deze cijfers vaststellen dat de meeste delicten door slechts 

een klein deel van de jongeren werd begaan. "Joy-riding" en "voetbalver-

nielingen" komen het minst voor. In orde van belangrijkheid komen daarna 

fietsendiefstal, diefstal op school en vechten voor. Vernielingen en win-

keldiefstal komen het meeste voor. Ook is het belangrijk op te merken 

dat van de jongeren die een bepaald delict hebben gepleegd een groot 

deel (een derde tot een kwart) die niet meer in het laatste jaar heeft 



gedaan, maar in de periode daarvoor. 

Als men naar de frequentie verdeling binnen het laatste jaar kijkt dan 

valt het op dat de groep die meer dan vier maal een delict heeft gepleegd 

het kleinst is. 

Op basis van deze gegevens hebben we maten samengesteld die een samen-

vatting vormen van deze verschillende delicten. In de verdere analyse 

zullen we hoofdzakelijk deze s-amengestelde maten gebruiken in plaats 

van de afzonderlijke delictvariabelen. 
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III. DE SAMENGESTELDE DELINQUENTIEMATEN 

1. Hoeveel jongeren hebben ooit jets •gedaan?  

Minstens 52% van de jongeren verklaarde colt een strafbaar felt te hebben 

gepleegd (46% geeft een van de zeven delicten op, 6% geeft geen delict op 

maar zegt wel politiecontact te hebben gehad naar aanleiding van andere 

strafbare feiten. Daarbij werd uitdrukkelijk gevraagd de verkeersovertre-

dingen niet wee te tellen). 

Het onderscheid tussen wel of geen opgegeven delicten  

Zoals hierboven al is vermeld geeft 46% op minstens 1 van de 7 delicten 

te hebben gepleegd. Van deze groep heeft 34% deze delicten in het verle-

den gepleegd (voor het laatste jaar) 43% pleegde uitsluitend delicten 

tijdens het laatste jaar, en 23% geeft de delicten op voor beide perio-

den. Tabel 6 (bijlage 1) geeft een overzicht van de gegevens voor de 

gehele steekproef. 

Dat de helft van de jongeren ooit wel eens lets strafbaars heeft gedaan, 

lijkt veel. Maar wanneer men alleen de feiten van het laatste jaar be-

schouwt blijft er nog 1/3 van de jongeren over. 

2. De frequent ieverdeling binnen de verschillende groepen  

Binnen de groep die de delicten opgeeft kan men op twee maniereu naar de 

frequentie kijken: ten eerste door op te tellen hoeveel verschillende de-

licten worden opgegeven, ten tweede door elk opgegeven delict ook nog te 

wegen voor de frequentie waarmee het werd begaan. 

label 7 (bijlage I) geeft een overzicht van de gehele periode (vroeger en 

het laatste jaar), voor het laatste jaar, en van de periode daarvoor 

(vroeger). 

Hieruit blijkt dat de jongeren voor het overgrote deel slechts I type 

delict hebben opgegeven. Van de totale groep is dit 54%; van de jongeren 



3. De variabele "type delict" 

die het laatste jaar strafbare feiten hebben gepleegd is dit percentage 

60%, en van de jongeren die in de categorie "vroeger" vallen is dit 78%. 

Aan de andere kant hebben slechts weinig jongeren 3 of 4 verschillende 

delicten opgegeven. 

We hebben in dit overzicht nog geen scheiding aangebracht tussen jongeren 

die uitsluitend vroeger, het laatste jaar of in beide perioden delicten 

opgaven, Dit zal later aan bod komen. 

In de voorgaande tabel werd rekening gehouden met de hoeveelheid verschil-

lende delicten die zijn opgegeven. We kunnen echter ook proberen een maat 

samen te stellen die enigszins rekening houdt met de frequentie van het 

plegen van de strafbare feiten. Men heeft hier dus rekening gehouden met 

zowel de verschillende feiten als met de frequentie ervan (de frequentie 

werd alleen gevraagd bij delicten die het laatste waren gepleegd). Om 

deze maat samen te stellen hebben we bij "1 maal gepleegd" het gewicht 

1 gegeven, bij "2-:3 maal gepleegd" het gewicht 2, en bij "meer" krijgt 

men het gewicht 3. 

Voor de vraag naar vernielingen zijn er maar twee codes opgegeven, 1 voor 

"soms" en 2 voor "vaak". Deze codering wil slechts een aanwijzing zijn voor 

de frequentie. Men is er immers vanuit gegaan dat jongeren toch niet 

exact weten hoe vaak ze g4n bepaald feit hebben gepleegd (Tabel 8, 

bijlage I). 

Een derde der jongeren heeft slechts 1 maal een delict gepleegd (32%). 

lets minder dan een derde heeft frequentie maat 2 (27%). Daaruit blijkt 

dat de meeste jongeren (+ 60%) slechts enkele malen een delict plegen. 

Een minderheid zegt meerdere malen een delict te hebben gepleegd. 

We kunnen onderscheid maken tussen respondenten die alleen vermogen delic-

ten plegen, alleen agressieve delicten, of beide categorieen opgeven. Als 

we deze onderverdeling maken blijkt dat 25% uitsluitend agressieve feiten 

vermeldt, 39% uitsluitend vermogensfeiten en 36% beide soorten opgeeft. 
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Is er een verschil in frequentie verdeling voor deze 3 groepen jongeren? 

Tabel 9 (bijlage I) geeft een overzicht van de frequentieverde1ing per 

type delict. 

Het is vanzelfsprekend dat jongeren die beide type delicten opgeven min-

stend 2 delicten hebben gepleegd. Maar men ziet ook duidelijk dat bier de 

meest nernstigen groep zit. Want, ter:4ji de andere groepen voor het 

, grootste deel 1 delict opgeven, geeft deze groep a1s-enige 3 of 4 ver-

schillende delicten op. 

Tussen jongeren die ofwel agressieve ofwel vermogensdelicten opgeven 

is er slechts een klein verschil. lets meet jongeren die agressieve 

feiten vermelden hebben 2 delicten opgegeven (20% tegenaver 13%). 

4. Het moment van pleging  

Wanneer we per soort delict naar het tijdstip van p1eging kijken zien we 

hetze1fde beeld naar voren komen (tabel 10, bijlage I). 

We zien dat respondenten die een agressief delict hebben gepleegd dit 

vooral het laatste jaar hebben gedaan. Van vermogensdelicten heeft bijna 

2/3 van de jongeren dit in het verleden gedaan. Voor jongeren die agres-

sieve en vermogensdelicten plegen ligt dit anders. Deze jongeren hebben 

zowel vroeger als het laatste jaar deze delicten began. 

We kunnen dit ook anders bekijken: de minst ernstige groep zou men de 

groep kunnen noemen die uitsluitend in het verleden heeft gepleegd. Deze 

groep geeft voornamelijk vermogensdelicten op (62%). 

De groep die vat ernst betreft hierna komt is de groep die het laatste 

jaar alleen actief is geweest. Deze groep jongeren heeft vooral agres-

sieve feiten opgegeven (69%). 

De meest ernstige groep, die zowel vroeger als het laatste jaat strafba-

re feiten opgeeft, is ook de groen die beide type delicten pleegt. De 

jongeren die "recidieveren" plegen dus zowel vermogens- als agressieve 

delicten. 



5. Het probleemgedrag 

Deze maat is samengesteld uit de variabelen: 

I. de frequentie van het spijbelen 

2. de frequentie van het weglopen. 

Deze twee variabelen zijn bij elkaar geteld en kunnen in principe schom-

melen tussen 0 en 6. 

Tabel 11 (bijlage I) geeft een overzicht. 

Slechts i4n kwart van de steekproef vertoont probleemgedrag. Bij iets 

minder dan de helft komt dit probleem weinig voor, iets meer dan de helft 

geeft een hogere frequentie op. 

6. Werden de delicten ontdekt? 

Tabel 12 (bijlage I) geeft een overzicht, van de antwoorden op deze vraag. 

Het grootste aantal delicten wordt nooit ontdekt: bij baldadigheid is nog 

de grootste kans op ontdekking aanwezig. Dit lijkt vrij aannemelijk. Bal-

dadigheid is meestal opvallender en luidruchtiger dan de meeste vermogens-

delicten, en vindt vaak plaats OD de openbare weg. 

Door wie worden de jongeren ontdekt? 

Tabel 13 (bijlage I) geeft hiervan een samenvatting. 

Het is duidelijk dat de politie zelf weinig ontdekt. Meestal worden de 

jongeren door de eigenaar (of belanghebbenden zoals winkelpersoneel) of 

voorbijgangers betrapt. Deze roepen er dan soms de politie bij. 

Naar aanleding van de strafbare feiten die in deze vragenlijst zijn opge-

nomen is uiteindelijk 4% (rechtstreeks bij ontdekking door de politie, 

of indirekt doordat anderen de politie waarschuwden) met de politie in 

aanraking gekomen. Dit is 3% voor jongeren die agressieve delicten op-

gaven, en slechts 1% voor de jongeren die vermogensdelicten opgaven. 

Maar wanneer men vraagt naar aanleiding van andere delicten (verkeers- 



7. Het slachtofferschap  
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overtredingen werden uitdrukkelijk buitengesloten) nog politiecontacten 

heeft gehad, dan geeft 23% hierop een bevestigend antwoord. bit betekent 

dat dus bijna ggn kwart van de jongeren ooit een politiecontact heeft ge-

had. 

We hebben twee vragen naar slachtofferschap opgenomen. Er is gevraagd of 

deeigen fiets wel eens gestolen is en er is gevraagd of op school wel 

eens lets is zoek geraakt tengevolge van diefstal. Op de eerste vraag 

antwoorde 41% bevestigend, tenni. van 61% wel eens lets op school is 

ontvreemd. Wanneer men een variabele construeert die deze twee vragen 

samenvat dan is 14% van de jongeren nooit slachtoffer geweest, 59% is 

slachtoffer geweest van een van de twee delicten en 27% is van beide 

delicten dan slachtoffer geweest. Het betekent dat bijna 2/3 van de 

jongeren slachtoffer is geweest en 1/4 zelfs 2 maal. 

Bij de multivariatie analyse zal de slachtoffermaat terugkomen. 

8. Be samenhang tussen de delinquentiematen  

a) Om de samenhang tussen de verschillende delinquentie maten te onderzoeken 

hebben we een Homals analyse uitgevoerd. 

De volgende variabelen zijn in de analyse betrokken: 

• be verschillende typen delicten van het laatste jaar. 

2. Het al dan niet plegen van delicten het laatste jaar: 

3. Be frequentie-maat voor het laatste jaar: 

4. Het al dan niet plegen van delicten (vroeger en laatste jaar bij el-

kaar genomen): 

5. Het totale aantal verschillende delicten (vroeger en laatste jaar bij 

elkaar genomen): 

6. Het moment van plegen: 

7. Het type delict. 

In bijlage I is (na tabel 13) de afbeelding van de categorie-scores op-

genomen, er zijn ook wat gegevens over de waarde van deze Homals oplos-

sing en een uitgebreide beschrijving van de variabelen die in de analyse 

zijn opgenomen. 
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b) We kijken nu naar de categorie scores. Er zijn vier groepen te onderschei- 

den: 

1. De eerste en verreweg de grootste groep (1005 individuen) is de groep 

die ni_ets gedaan heeft: 

2. In de tweede groep zitten die jongeren die vooral vermogensdelicten 

hebben opgegeven. 

Daar hoort ook duidelijk de categorie "vroeger" van de tijdsvariabele 

bij. Het zijn de jongeren die ooit weleens een delict hebben gepleegd. 

Dit is een groep van ongeveer 250 respondenten. 

3. De derde groep bestaat uit jongeren die vooral agressieve delicten 

plegen en minstens 2-3 keer als frequentie hiervan opgeven. 

Deze groep bevat ongeveer 150 jongeren. 

De tweede en derde groep liggen niet ver van elkaar, er zijn dus geen 

grote verschillen onderling. 

4. De vierde groep (dit zijn 445 jongeren) wordt gevormd door jongeren 

die minstens 2 delicten opgeven. Men kan goed goed zien dat de frequen-

tie van de opgegeven delicten stijgt wanneer men binnen de 4 e  groep 

van boven naar onder gaat. Hier vindt men ook de jongeren die opgeven 

dat hun delicten het laatste jaar en zowel vroeger als het laatste 

jaar zijn gepleegd. Ook de categorie"agressieve en vermogensdelicten" 

hoort hierbij. 

Uit het plaatje komt dus naar voren dat er een klein verschil is tussen 

jongeren die agressieve of vermogensdelicten opgeven. Maar een veel gro-

ter verschil bestaat er tussen deze twee groepen en de groep die veel 

meer delicten opgeeft. 

Jongeren die meer dan 3 delicten melden vormen een aparte groep, die zo-

wel vermogens als agressieve delicten opgeeft. 

Als men onderscheid wil maken tussen de minder ernstige groep jongeren 

die ooit jets heeft gedaan en de meer delinquente groep kan men dus beter 

kijken naar de frequentie dan naar de aard van de delicten. 

Het is tenslotte ook interessant dat, als men naar de tijdsvariabele kijkt, 

een onderscheid bestaat tussen de categorieen "laatste jaar" en "zowel 

vroeger als het laatste jaar". Het belangrijkste verschil is dus te maken 

tussen jongeren die alleen vroeger jets hebben gedaan en de anderen. Binnen 

de groepen "laatste jaar" en "vroeger en laatste jaar" is er minder ver-

schil in het delinquentie patroon. Zij horen bij de groep die zowel agres-

sieve als vermogensdelicten heeft opgegeven en deze met grote frequentie 

zegt te hebben gepleegd. 



I. De univariate analyse 

1. Zelf opgegeven delinquentie en geslacht  

In vele onderzoeken is al naar voren gekomen dat meisjes minder delicten 

opgeven dan jongens. 

Bij verschillende delinqueutiematen kamt dit heel duidelijk naar voren. 

62 % van de jongens zegt minstens een delict te hebben gepleegd tijdens 

het laatste jaar, tegenover 29% van de meisjes (chi kwadraat= 156,9, 

d.f.= 1; P= 0,001). Hieruit blijkt dat er een stark verband is tussen 

geslacht en delinquentie. .Uit de frequentiemaat blijkt dat binnen de 

groep die ooit een delict heeft gepleegd meisjes een lagere frequentie 

hebben dan jongens (grafiek J van de bijlagel. 

Het moment van plegen  

Voor de jongens is de groep "uitsluitend laatste jaar" 7% groter, dan 

bij de meisjes. Over het geheel genamen is ongeveer 2/3 van de jongens 

het laatste jaar nog actief geweest. Voor meisjes is dit ongeveer de 

helft,(tabel 2 van de bijlage). Ook hier blijken meisjes dus in de 

minst "ernstige" groep te vallen. 

Plegen meisjes en jongens een ander soort delict? 

Wanneer we naar de aard van de delicten kijken valt iets dergelijks op 

(tabel 3 van de bijlage). De grootste groep jongens heeft zowel agressieve 

als vermogensdelicten opgegeven (39%), daarna kanen de vermogensdelicten 

(34%) en tenslotte de agressieve delicten. 

Voor meisjes ligt dit heel anders. Meisjes plegen bijna uitsluitend .  

vermogensdelicten (65%), daarna kamt de groep die beide delicttypen 

heeft opgegeven (21%) en de groep die alleen agressieve delicten op-

geeft is zeer klein (14%). 

Resumerend kunnen we dus zeggen dat meisjes minder delicten plegen, 

dat zij voornamelijk vermogensdelicten opgeven, en dat zij waarschijn-

lijk, in de tijd gezien, kortere periodes hebben in hun leven waarin 

zij delicten plegen. 

Jongens geven meer strafbare feiten op, er is een meer gelijke spreiding 

over de verschillende typen delicten (agressief, vermogen of beide) en 

in de tijd gezien is. hun "criminele carcilre" langer. 
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Wanneer we .de variabele probleemgedrag beschouwen is het echter op-

merkelijk dat de verschillen tussen jongens en meisjes verdwijnen (zie 

tabe1 4 van de bijlage); meisjes lopen niet minder vaak van huis dan 

iongens en spijbelen ook niet minder. 

2. Zelf—opgegeven delinquentie en leeftijd  

Als we het verband tussen het aantal opgegeven strafbare feiten en leef-

tijd willen onderzoeken, is het belangrijk on alleen de feiten van het 

laatste.jaar te beschouwen. Het ligt voor de hand dat oudere kinderen 

meer delicten in het verleden kunnen hebben gepleegd dan jongere. 

Wanneer we dan toch alle delicten (van vroeger en het laatste jaar) mee-

tellen zouden we een verband tussen delinquentie en leeftijd forceren. 

In tabel 5 van de bijlage wordt een overzicht gegeven van de delicten 

per leeftijdsgroep. 

Uit deze tabel lijkt er op het eerste gezicht geen belangrijk verband 

te zijn tussen delinquentie en leeftijd. Het enige wat opvalt is dat 

de groep 12—jarigen wat minder delicten heeft gepleegd, en de groepen 

15— 3n 16—jarigen jets meer. Als dezelfde tabel voor jongens en meisjes 

apart gemaakt wordt, komt dezelfde trend tang: vooral I2—jarigen 

geven minder strafbare feiten op. 

Omdat er een verband is tussen schoolopleiding en leeftijd (zie tabel 16 

van de bijlage) hebben we het verband leeftijd—delinquentie willen con-

troleren voor schoolopleiding. Grafiek 2(van bijlage 2) geeft de resul-

taten weer (zie ook tabel 7 van de bijlage). Het is duidelijk te zien 

dat alhoewel schooltype oak een belangrijke variabele is (dit wordt later 

behandeld) ook leeftijd .een rol blijft spelen. De groep die 3 delicten 

heeft gepleegd is steeds het grootst bij de categorie 16-17—jarigen. 

Hoe ouder de jongeren zijn hoe meer delicten zij opgeven. 

We kunnen ook nog een verdeling. binnen de delinquente groep beschouwen. 

(Tabel 8 van de bijlagel. Binnen de groep die delicten opgaf, zijn het 

de groepen 16— en I7—jarigen die meer delicten plegen dan de andere 

groepen. De delinquentiemaat die voor het laatste jaar het aantal ver- 



schillende delicten telt, geeft hetzelfde beeld te zien. Leeftijd heeft 

dus invloed op het al dan niet plegen van strafbare feiten en is ook van 

invloed op de frequentie ervan. Vooral bij de groep 16- en 17-jarigen 

'heeft 56% en 53% meer . dan 3 punten op de frequentiemaat. 

Houdt leeftijd verband met het type delicr en met het moment van plegen? 

Bij de jongeren die uitsluitend agressieve of vermogensdelicten plegen 

is er weinig invloed van leeftijd (er is een verschil tussen de 12- 

jarigen en tussen de 17-jarigen van respectievelijk 8% en 10%; zie 

ook tabel 9 van de bijlage). Voor de groep die beide typen strafbare 

feiten opgeeft is er echter een grote stijging van opgegeven delicten 

naarmate de leeftijd stijgt (+20%). 

Leeftijd blijkt dus eerder invloed op frequentie te hebben, terwijl het 

type delict van weinig belang lijkt te zijn. 

We hebben leeftijd ook in verband gebracht met het moment van plegen .  

(grafiek 1 van de bijlage). 

Er is geen verband te zien tussen leeftijd en het moment van plegen, als 

men de categorieen beschouwt die "uitsluitend vroeger" en "uitsIuidend 

het laatste jaar" een delict opgeven. Het verband met leeftijd geldt 

wel voor de groep die zowel vroeger als het laatste jaar een delict 

opgeeft en de groep die zowel vermogens- als agressieve delicten zegt 

te hebben gepleegd. 

Is er een verband tussen probleemgedrag en leeftijd? 

Probleemgedrag blijkt sterk gebonden te zijn aan leeftijd. Oudere 

kinderen vertonen vaker probleemgedrag, en ze vertonen het ook frequenter 

dan de jongeren (tabel 10 van de bijlage). 

Resumerend kunnen we stellen dat er een klein verband blijkt te zijn 

tussen leeftijd en het al dan niet plegen van delicten en dat leef-

tijd en de frequentie van het plegen van de delicten een sterk ver-

band vertonen. Probleemgedrag heeft eveneens een sterke relatie met 

leeftijd: oudere kinderen vertonen vaker ernstiger probleemgedrag. 
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3. Ooleidingsniveau  

De NAriabele schooltype heeft 4 onderverdelingen: 

I) lager school/LAVO 

2) LW/MAYO 

3) MBO/HAVO 

4) VUO 

Er blijkt een sterk verband te bestaan tussen opleidingsniveau en 

zelf opgegeven strafbare feiten. Bij alle delinquentiematen 

vonden we hetzelfde verband (tabel 11 van de bijlage). 

Omdat we een zwak verband tussen opleidingsniveau en leeftijd hebben 

gevonden,controleerden we voor 3 leeftijdsgroepen (13-I4-jarigen, 

14-I5-jarigen, 16-17-jarigen) of het verband met schooltype bleef 

bestaan. 

De grafiek staat in de bijlage (grafiek 4). Hieruit blijkt duidelijk 

dat de invloed van schoolniveau onafhankelijk van leeftijd blijft gel-

den. 

Opleidingsniveau houdt dus verband met delinquentiegedrag. 

Heeft het ook invloed op de frequentie daarvan? 

Uit onze gegevens blijkt er ook een verband te bestaan tussen school-

type en frequentie van het plegen van delicten (zie ook tabel 12 van 

de bijlage). 

Sociale klasse, opleiclingsniveau  en delinquentie 

Er bestaat een samenhang tussen sociale klasse en opleidingsniveau, 

zoals uit veel onderzoek is gebleken. Dit verband is in ons onderzoek 

ook gevonden. In de bijlage is de tabel opgenomen: 	schooltype ge- 

relateerd aan sociaal-economische status. De chi-kwadraat is signifi-

cant (130,001 ; zie tabel 1) in de bijlage). Daarom leek het ons 

noodzakelijk het verband tussen schoolniveau en delinquentie te con-

troleren voor sociaal-economische klasse (S.E.S.). 



Uit grafiek 5 (van de bijlage) blijkt dat de invloed van opleidings-

niveau blijft bestaan; naarmate het niveau van de opleiding stijgt, 

daalt het aantal opgegeven delicten. 

School en type delict  

In de bijlage wordt een overzicht gegeven van het type delict naar op-

leidingsniveau. 

Er blijkt een matig verband te zijn tussen deze twee variabelen. Er is 

een lichte daling voor agressieve delicten naarmate het onderwijsniveau 

stijgt, en omgekeerd is er een lichte stijging van vermogensdelicten bij 

stijgend onderwijsniveau (grafiek 6 van de bijlage). 

Alhoewel bij de "hogere" niveau's dus minder delicten worden opgegeven 

zijn dit wel vaker vermogensdelicten dan bij de andere niveau's. 

Voor de groep "agressieve en vermogensdelicten" blijkt er geen trend van 

betekenis in te zitten. 

Probleemgedrag en schooltype  

Er blijkt weinig verband te zijn tussen probleemgedrag en schoolniveau. 

Alleen de VWO groep blijkt lets minder probleemgedrag te vertonen (tabel 

14 van de bijlage). 

4. Zelfopgegeven delicten en sociaal econamische status van de vader  

Sociaal—econanische status (S.E.S.) is altijd een belangrijke variabele 

geweest in het criminologisch onderzoek. We hebben een S.E.S. •schaal 

geconstrueerd volgens het principe van het I.T.S. 

Bij alle delinquentiematen vinden we nauwelijks een verband tussen 

S.E.S. en delinquentie (tabel 15 van de bijlage). 

Alleen de groep met de laagste S.E.S. verschilt lets van de anderen. 
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Aard van de delicten en sociaal economische status  

Uit onze gegevens blijkt er geen duidelijk verband te zijn tussen het 

soort delict en S.E.S. 

In de bijlage wordt de grafiek afgebeeld waar de verdeling van de 

jongeren wordt aangegeven per S.E.S. en naar type delict (grafiek 7). 

Ook wat betreft het moment van pleging kan men geen duidelijke trend 

onderscheiden bij het stijgen of dalen op de sociaal econamische 

ladder. 

Voor de kruidtabellen zelf verwijzen we naar de bijlage, tabel 16 en 17. 

Probleemgedrag 

Er is geen verband tussen probleemgedrag en S.E.S, noch voor wat het 

optreden ervan betreft, noch voor wat de frequentie aangaat. (Zie 

tabel 18). 

3. Zelfopgegeven delinquentie per stad  

Volgens de opgaven van de jongeren in deze steekproef worden er meer 

delicten gepleegd in Den Haag dan in Venlo (tabel 19 van de bijlage). 

Als men het totaal aantal opgegeven delicten in beschouwing neemt geeft 

57% van de jongeren in Den Haag een delict op, terwij1 dat voor Venlo 

46% is. Wanneer men echter naar de gegevens voor het laatste jaar kijkt 

dan blijkt dat 32% van de jongeren in Den Haag minstens In delict 

heeft opgegeven tegenover 28% in Venlo. Bit is een verschil van 

slechts 4%, hoewel het wel am een significant verschil gaat (tabel 20). 

Be frequentieverdeling van de groep die minstens ggn delict opgeeft 

geeft weinig verschil te zien tussen de twee steden. 

Be verschillende delinquentiematen geven alien hetzelfde beeld (zie 

tabel 21 van de bijlage). 



De aard van de delicten 

Uit onze gegevens kamt het volgende beeld naar voren: 

- in Den Haag en Venlo geven evenveel jongeren uitsluitend agressieve 

delicten op; maar in Den Haag geven veel meer jongeren toe uitsluitend 

vermogensdelicten te hebben gepleegd (Den Haag: 22%; Venlo 13%). 

- in Den Haag geeft 18% van de jongeren beide delicttypen op tegenover 

14% in Venlo. Dit verschil is slechts 4%. Het belangrijkste onder 

scheid tussen de twee steden is dus dat in Den Haag meer vermogensde-

licten worden opgegeven (zie bijlage: tabel 22). 

Het probleemgedrag  

In Den Haag geeft 26% probleemgedrag op, in Venlo is dit 25% (tabel 23 

van de bijlage geeft een volledig overziiht). 

De gelijkenis tussen de steden is opvallend. We kunnen besluiten dat er 

geen verschil is tussen de steden wat betreft dit gedrag. 

Controle voor S.E.S. 

Omdat wellicht verschillen tussen Den Haag en Venlo verklaard konden,) 

worden uit verschillen in S.E.S. hebben we dit gecontroleerd (zie 

tabel 24 in de bijlage). 

Hieruit blijkt dat de relatie stad-delinquentie blijft bestaan. 

Uit het overzicht (tabel 25 van de bijlage) van het moment van plegen 

blijkt dat de verschillen tussen Den Haag en Venlo niet overschat 

moeten worden. Een deel van de verklaring van het verschil tussen 

Den Haag en Venlo ligt in het felt dat in Den Haag meer kinderen een 

delict opgeven dat ze in het verleden hebben gepleegd en meer jonger-

en in Venlo een delict van recenter datum opgaven. Maar de meest ern-

stige groep, de categorie "vroeger en laatste jaar", is ongeveer even 

groot in beide steden. 
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6. Zelfopgegeven delinquentie en WerkzaaMheid van de moeder  

Is het al dan niet werken van de moeder een factor die verband houdt 

met het plegen van strafbare feiten? Op grand van onze gegevens blijkt 

er geen verband te zijn tussen deze variabele en het al dan niet wer-

ken van moeder. (Zie oak: tabel 6 van de bijlage). 

Beziet men de gegevens voor het laatste jaar, dan heeft 31% van de 

jongeren waarvan de moeder werkt een delict opgegeven, tegenover 29% 

van de jongeren waarvan de moeder thuis blijft. Oak vat betreft de 

frequentie van delicten plegen is er geen verschil tussen deze twee 

groepen. 

Bij alle andere delinquentiematen waar is gekeken naar de aard van de 

delicten en het tijdstip ervan,is geen verschil te vinden tussen 

jongeren met een werkende of een thuisblijvende moeder. 

7. Zelfopgegeven delinquentie en nationaliteit  

In deze steekproef zijn slechts 111 van de jongeren buitenlander of 

behoren tot een culturele minderheid. Daarvan kwamen 23 uit een land 

van Noord-Amerika en West-Europa. Daze hebben we met de Nederlanders 

samen genomen, op grond van geringere culturele afstand tussen beide 

categorieen. 

De andere groepen zijn: I) Nederlands-surinaams 

2) Nederlands Indisch, Moluks 

3) gastarbeiders (Turken, Noord-Afrikanen) 

Men kan op basis van onze gegevens zeggen dat er geen verband is 

tussen nationaliteit en delinquentie. De groep jongeren die een 

delict heeft opgegeven is in alle gevallen ongeveer 55%. Er is oak 



geen verschil in de frequentieverdeling binnen de groep die minstens 

gen delict heeft gepleegd. (zie ook tabel 27 van de bijlage). Het 

aantal buitenlanders is jammer genoeg erg klein, en de conclusies 

moeten met voorzichtigheid worden geinterpreteerd. 

De andere delinquentiematen geven hetzelfde beeld te zien: er kamt 

geen verband naar voren tussen nationaliteit en frequentie van delin-

quent gedrag. 

8. Werkzaamheid van de vader 

Zoals we al zagen hebben we geen verband kunnen vinden tussen de werk-

zaamheid van de moeder en de delinquentie. Er blijkt echter wel een 

sterk verband te zijn tussen het al dan niet werken van de vader en 

het opgeven van strafbare feiten. Als de vader werkt geven 43% van de 

jongens minstens 1 feit op. Als hij werkloos is 53% en als hij invalide 

is 56%. 

In tabel 28 en 29 van de bijlage worden deze cijfers weergegeven voor 

de delinquentiematen en voor probleemgedrag. 

Ook probleemgedrag houdt verband met de werkstatus van vader. Kinderen 

waarvan de vader invalide is vertonen vaker probleemgedrag dan kinderen 

waarvan de vader werkt of werkloos is. Het aantal kinderen met een werk-

loze vader is nogal klein. We moeten voor deze categorie wat voorzichtig 

zijn met conclusies trekken. 

Wat betreft de frequentie binnen de groep die minstens 1 strafbaar feit 

blijkt er geen verband te zijn tussen de variabelen werkzaamheid en de-

linquentie. 

Ook wat betreft het type delict en het moment van plegen hebben we geen 

verband gevonden. 
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9 . Delinquentie en politiecontacten; die minstens een'de/ict.heeft opgegeven 

We zullen binnen de groep delinquenten kijken.of.de  frequentie 

van het opgeven van delicten samenhangt met het opgeven van politie-

contacten. 

Be groep die naar aanleiding van de zeven gespecificeerde delicten 

politiecontacten heeft gehad is erg klein (slechts 4%). 

Daarom hebben we gekeken naar het geheel van opgegeven politiecontacten, 

al dan niet naar aanleiding van de delicten die in de vragenlijst zijn 

opgenomen. 

Be vraag is dus: lopen jongeren die veel delicten opgeven meet kans 

op politiecontacten dan anderen. 

In tabel 3G van de bijlage wordt een overzicht gegeven, voor verschil-

lende delinquentiematen, van het aantal opgegeven policiecontacten. 

Er blijkt duidelijk uit deze tabel dat de kansen op politiecontacten 

sterk toenemen met het aantal gepleegde delicten. 

Be kans op een politiecontact wordt driemaal grater als men 4 delicten 

heeft gepleegd: bij 	delict is de kans 25%, bij 4 delicten 77%. 

Be kans op politiecontactenverschilt wel per type delict. Van de groep 

die uitsluitend vermogensdelicten opgeeft heeft 26% een politiecontact 

gehad. Van de jongeren die uitsluitend agressieve delicten opgeven gaven 

38% politiecontacten op. Van de jongeren die beide type delicten hebben 

opgegeven, heeft 517. .een politiecontact gemeld. We leggen er nogmaals 

de nadruk op dat het bier on politiecontacten volgens eigen opgave gaat. 

Met betrekking tot het moment van plegen zijn oak grate verschillen te 

zien. Jongeren die uitsluitend vroeger delicten hebben gepleegd,hebben 

het minst vaak politiecontacten gehad: 23%. Van de jongeren die uit-

sluitend het laatste jaar delicten hebbencpgegeven is dit percentage 

38% (een sprang van 15%). Van de groep die zowel vroeger als het laatste 

jaar delicten heeft gepleegd, heeft 54% een politiecontact opgegeven. 



10;) De Homals analyse  

De analyse is uitgevoerd op de groep respondenten die minstens 1 delict 

heeft opgegeven. 

De volgende variabelen zijn geanalyseerd: 

1. Het al dan niet opgeven van politiecontacten 

2. Het aantal verschillende delicten dat is opgegeven,(vroeger en laatste 

jaar) 

3. De frequentiemaat (laatste jaar) 

4. type delict 

5. moment van plegen 

6. probleemgedrag 

Voor meer uitleg over de variabelen in de analyse en de resultaten ervan, 

waaronder de afbeelding van de categoriescores verwijzen we naar de bij-

lage (2e Hamals oplossing, na tabel 30). 

. Resultaten 

Op basis van de afbeelding van de categoriescores kunnen we twee groepen 

te voorschijn zien komen: beneden links is de eerste groep die alleen 

vroeger jets heeft gedaan, het betreft dan voornamelijk vermogensdelicten, 

zij hebben-geen probleemgedrag en geen politiecontacten opgegeven. 

De tweede groep op het plaatje begint links boven gaat naar rechts onder, 

met een oplopende frequentie op de delinquentiemaat. Dit is de groep 

die de meeste politiecontacten opgeeft. Bovenaan zijn de jongeren die 

weinig delicten opgeven (2 tot 3 delicten op de delinquentiematen). Ook 

de agressieve delicten horen hierbij. Deze delicten horen hierbij. Deze 

delicten zijn vooral tijdens het laatste jaar gepleegd. Bij deze groep 

horen ook de categorieen "wel politiecontacten gehad", "agressieve en 

vermogensdelicten"gepleegd" en "vroeger en laatste jaar gepleegd". 
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Het is dus de "meeste ernstige groep" waarbij de kans op politiecontacten 

het grootst is. 

Opmerkelijk is ook de plaats van de categorieen die probleemgedrag ver-

tonen. Jongeren zonder probleemgedrag behoren tot de groep die bijna 

geen delinquentie opgeeft. Jongeren die wel probleemgedrag vertonen zijn 

geplaatst bij de delinquents groep. 

Jongeren die probleemgedrag vertonen zijn ook degenen die delinquent ge-

drag opgeven. 	Het lijkt er dus op dat probleemgedrag samengaat met 

delinquent gedrag in plaats van er een eerste stadium van te zijn. 

Resumerend kunnen we stellen dat bij frequenter delinquent gedrag de 

kans op eea politiecontact sterk toeneemt. 

Samenvatting  

- geslacht 

Duidelijk is naar voren gekomen dat meisjes veel minder delicten opgeven 

dan jongens. Jongens geven bijna twee maal zoveel delicten op als meisjes. 

Wanneer meisjes delicten plegen geven ze een lagers frequentie op dan 

jongens, en hebben ze deze delicten vaker in het verleden gepleegd. Ze lijken 

in grotere mate, in de minst ernstige groep te zitten. Meisjes plegen vooral 

vermogensdelicten, jongeren zijn gelijker gespreid over de 3 soorten delic-

ten. Opvallend is dat jongens en meisjes evenveel probleemgedrag vertonen. 

- leeftijd. 

We hebben een klein verband gevonden tussen het al dan niet opgeven van de-

licten en leeftijd: ouderen geven lets meer strafbare feiten op dan jonge-

ren, en geven eveneens een hogere frequentie op. De vraiabelen type delict, 

de tijdsvariabele en de frequentiematen wijzen erop dat vooral de grasp die 

de meeste delicten opgeefy te vinden is in de oudste leeftijdscategorien. 

Probleemgedrag is zeer tserk gecorreleerd met leeftijd: oudere leeftijds-

groepen vertonen veel meer probleemgedrag. We hebben een sterk verband 

gevonden tussen de opgegeven delicten en schooltype, dat onafhankelijk van 

SES en leeftijd geldt. Jongeren uit de lagere niveau's geven vaker en meer 

delicten op. Er is echter geen verband gevonden met probleemgedrag, behalve 

voor jongeren van het V.W.O. die minder probleemgedrag opgeven. 

- SES 

Tot nu toe hebben we geen verband gevonden tussen SES en delinquentie. 



- Urbanisatiegraad 

Er is een verschil gevonden tussen Den Haag en Venlo. In Den Haag worden 

wat meer strafbare feiten opgegeven, met dien verstande dat in Den Haag 

naar verhouding meer vermogensdelicten opgegeven worden. 

Er is geen verschil tussen de 2 steden wat probleemgedrag betreft. 

- Werkzaamheid van de moeder 

Dit is een variabele die seen invloed uitoefent op het plegen van de-

licten, volgens eigen opgave. 

- Nationaliteit 

Geen verband is gevonden tussen deze variabele en het opgeven van 

strafbare feiten. 

- Werkzaamheid van de vader 

Het felt ofAe vader werkt of niet (amdat hij invalide is, of werkloos) 

is een belangrijke variabele. Kinderen waarvan de vader niet werkt hebben 

een grotere kans an delicten op te geven. 

Er is een sterk verband naar voren gekamen tussen het opgeven van de-

licten en politiecontacten. Wanneer men weinig delicten opgeeft is de 

kans klein, maar wanneer men veel delicten opgeeft wordt de kans op 

politiecontacten zeer groot. 



II. Multi—variabele analyse vat de belangtijke Sociodethografische varia-

belen naar delinquentie, probleemgedrag EA SlachtOfferschap  

I) 
In de voorgaande analyses, en op basis van andere onderzoeken 	weten 

we dat er een verschil is tussen jongens en meisjes, en dat het verband 

tussen delinquentie en slachtofferschap zwakker is bij meisjes dan bij 

jongens. Om deze redenen zijn de analyses afzonderlijk voor meisjes 

en voor jongens gedaan. 

We hebben eerste Canals 21 
gebruikt voor drie afzonderlijke analyses. 

I. Delinquentie  
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Een overzicht van de schema's en de canonische correlaties is in de 

bijlage opgenomen. (schema 1 en 21. 

Leeftijd blijkt bij jongens en meisjes toch een rol te spelen. Jongere 

kinderen geven minder vaak delicten op. 

Bij jongens en meisjes geven 15-17—jarigen de meeste strafbare feiten 

op. 

Opleiding  

Zowel bij jongens als bij meisjes hebben jongeren die VWO, HAVO en MBO 

volgens minder delicten opgegeven dan de jongeren die lager onderwijs, 

MAVO, LAVO en LBO volgen. 

S.E.S. 

Het verband wijst bij jongens en bij meisjes in een andere richting. 

Bij jongens gaat lagere S.E.S. gepaard met meer opgegeven delicten, bij 

1) 
C.D.H. Steinmetz, Uit, goed voor u?, gepresenteerd op het congres van 
de Nederlandse Vereniging voor Kriminologie "grenzen van de jeugd" 
aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, 1981. 

2) 
Canonical Correlation analysis by means of alternating least squares: 
Albert Gifi, 1981. 



Samenvatting  

— geslacht 

— leeftijd 

— S.E.S. 

Duidelijk is naar voren gekomen dat meisjes veel minder delicten op-

geven dan jongens; jangens geven bijna twee maal zoveel delicten op. 

Wanneer meisjes delicten plegen geven ze een lagere frequentie op dan 

jongens en hebben ze deze delicten vaker in het verleden gepleegd. 

Ze lijken in grotere mate, in de minst ernstige groep te zitten. Meis-

jes plegen vooral vermogensdelicten, jongens zijn gelijker gespreid 

over de 3'soorten delicten. 

Opvallend is dat jongens en meisjes evenveel probleemgedrag vertonen. 

We hebben een klein verband gevonden tussen het al dan niet opgeven 

van delicten en leeftijd: ouderen geven jets meer strafbare feiten op 

dan jongeren en geven eveneens een hogere frequentie op. 

De variabele type delict, de tijdsvariabele en de frequentiematen 

wijzen erop dat vooral de groep die de meeste delicten opgeeft te 

vinden is in de oudste leeftijdscategorieen. 

Probleemgedrag is zeer sterk gecorreleerd met leeftijd: oudere leeftijd-

groepen vertonen veel meer probleemgedrag. 

We hebben een sterk verband gevonden tussen de opgegeven delicten en 

schooltype,-dat onafhankelijk van S.E.S. en leeftijd geldt. 

Jongeren uit de lagere niveau t s geven vaker en meer delicten op. Er is 

echter geen verband gevonden met probleemgedrag, behalve voor jongeren 

van het V.W.O. die minder probleemgedrag opgeven. 

Tot nu toe hebben we geen verband gevonden tussen S.E.S. en delinquentie. 



meisjes is het amgekeerde het geval. 

Het is wel belangrijk op te merken dat de correlatie met de canonische 

as zo laag is ( .34), dat er hier zeer voorzichtig moeten zijn met con-

clusies. 

Urbanisatiegraad  

- 35 - 

Er is een verschil tussen beide steden; in Den Haag warden meer delicten 

opgegeven dan in Venlo. 

In vergelijking met jongens die weinig delicten opgeven, hebben jongens 

die veel delicten opgeven de volgende kenmerken: ze komen uit lagere 

sociale klassen en volgen lagere opleidingen. Ze komen vaker. uit 

Den Haag dan uit Venlo en ze zijn gemiddeld iets ouder. 

De meisjes die delicten opgeven zijn eveneens ouder dan degenen die 

geen delicten opgeven. Ze zitten op scholen van een lager niveau, 'cornea iets 

vaker uit Den Haag dan uit Venlo en komen jets vaker uit de hogere sociale 

klassen. 

2. Slachtofferschap  

Het overzicht van de resultaten staat in de bijlage (schema 3 en 4). 

- leeftijd 

Leeftijd is zowel bij jongens als bij meisjes 4gn van de belangrijkste 

variabelen. Jongere kinderen hebben minder kansen on slachtoffer van 

een delict te warden. 

- opleiding 

Opleiding speelt duidelijk een rol bij jongens. Hoe lager het niveau van 

de opleiding, hoe groter de kans op slachtofferschap. Het verband wijst 

bij meisjes in de omgekeerde richting als bij jongens, maar de correlatie 

met de canonische as is zo laag dat we niet kunnen besluiten tot een 

werkelijk verband. 



- S.E.S. 

De correlaties met de canonische as zijn nogal laag en we moeten voor-

zichtig met de conclusies zijn. De resultaten lopen hier parallel aan 

de verbanden die voor delinquentie en S.E.S. gevonden zijn. 

Bij jongens gaat een lagere S.E.S. samen met een hogere kans op slacht-

offerschap, bij meisjes gaat een hogere S.E.S. samen met hogere kansen 

on slachtoffer te worden. 

- Urbanisatiegraad 

In Den Haag is de kans amslachtoffer van strafbare feiten te worden 

groter dan in Venlo. 

Samenvattend: 

De conclusies zijn hetzelfde als voor delinquentie. De kans op slacht-

offerschap stijgt bij jongens als ze ouder zijn, een lagere S.E,S. hebben, 

een lager opleidingsniveau hebben en wanneer ze in Den Haag women. 

De kans on slachtoffer te zijn is bij meisjes ook groter op oudere leef-

tijd, als de S.E.S. hoog is, en als ze in Den Haag women. 

3. Probleemgedrag  

Zie schema 5 en 6 van de bijlage voor een overzicht van de resultaten. 

Bij de jongens is leeftijd de belangrijkste variabele maar speelt de 

opleiding eveneens een rol. Hoe ouder de jongens zijn en hoe lager 

hun opleidingsniveau, hoe meer probleemgedrag ze opgeven. 

S.E.S. en urbanisatiegraad hebben hier geen invloed. 

Bij meisjes heeft alleen leeftijd invloed. Opleidingsniveau, urbanisatie-

graad en S.E.S. vertonen geen verband met probleemgedrag. 



Meisjes  

Bij de meisjes is 

de resultaten van 

en probleemgedrag 

achtig in Den Haag 

-37 - 

4. Delinquentie, slachtofferschap en probleemgedrag semen als afhankelijke  

variabelen.  

Jongens 
Als we, in gedachten, de verschillende categorieen van elle variabelen 

projecteren op de eerste dimensie dan vinden we alle verbanden 

terug die we al in voorgaande analyses konden zien. De categorieen 

"slachtofferschap" "probleemgedrag" en "delinquent gedrag" gaan samen 

met lagere opleiding, lagere SES, hogere leeftijd en woonachtig in 

Den Haag. 

De tweede dimensie trekt de drie afhankelijke variabelen uit elkaar; 

slachtofferschap en delinquentie gaan samen met lagere SES, een lager op-

leidingsniveau en wonend te Den Haag. Probleemgedrag hoort er niet meer 

bij en hangt voornamelijk semen met leeftijd. 

de oplossing op de eerste dimensie ook conform aan 

de voorgaande analyses. Slachtofferschap, delinquentie 

gaan semen met hogere SES, hogere leeftijd en woon- 

• 

De tweede dimensie scheidt de drie afhankelijke variabelen op een andere 

wijze dan bij de jongens het geval was. Slachtofferschap en probleemgedrag 

gaan hier samen met een hogere leeftijd. 

Delinquentie gaat semen met hogere SES, een lagere opleidingsniveau en 

wonende in Den Haag. 

De variabele SES heeft wel een heel lage correlatie met de canonische 

assen en dit betekent dat we voorzichtig moeten zijn bij de interpre -

tatie van de invloed van SES op de afhankelijke variabelen. 

Een ander verschil tussen jongens en meisjes (behalve SES) is het ver-

schil in de verhouding van de drie afhankelijke variabelen onderling. 

Bij meisjes is het opgeven van delinquentie een zelfstandig gegeven, 

dat minder sterk samenhangt met slachtofferschap en probleemgedrag 

Bij jongens is er een verband tussen delinquentie en slachtofferschap; 

probleemgedrag hoort er niet meet bij. 



17 j. leeftijd 

Figuur 2: Samenhang tussen socio—demografische variabelen (leeftijd, 

opleiding, S.E.S., urbanisatiegraad), en de afhankelijke 

variabelen (delinquentie probleemgedrag en slachtofferschap) 

Zie ook schema 7. 
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opleiding, S.E.S., urbanisatiegraad) en de afhankelijke 

variabelen (delinquentie, probleemgedrag en slachtofferschap). 

Zie ook schema 7. 
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Hoofdstuk III 

HET GEZIN 

I De hypothesen  

Op grond van de sociale controle theorie zijn de algemene lijnen van 

de te verwachten verbanden gemakkelijk vast te stellen. Hier doen we 

dit concreter voor de gezinssituatie. Dit is gedaan door twee zaken 

zorgvuldig met elkaar in overeensteaming te brengen: Hirschi's uit-

werking van de sociale controle theorie en de vragenlijst. 

1. De elementen van de band met de ouders 

a. Directe controle 

Het gaat hier am vragen of ouders al dan niet controleren waar hun 

kinderen zijn, met wie ze hun tijd doorbrengen, regels stellen en 

laten nakomen met betrekking tot de tijd die hun kinderen buitens- 

huis mogen doorbrengen. De vragen die dit meten worden samengebracht 

in e'en index: "Directe controle". 

b. Indirecte controle 

Een goede band tussen ouders en kinderen leidt tot een "psychologische 

aanwezigheid" van de ouders, ook als het kind buitenshuis is. Dit be-

tekent een indirecte controle van het gedrag waarbij het kind de wen-

sen en reacties van zijn ouders betrekt in zijn handelen. Op twee 

manieren hebben we dit geoperationaliseerd; ten eerste communicatie 

met de ouders; ten tweede identificatie met de ouders. 

Met communicatie wordt bedoeld of kinderen hun problemen met hun ou-

ders bespreken, of ouders reageren op goed gedrag en of kinderen in 

het algemeen vinden dat ze hun straf verdienen. Als kinderen bijvoor-

beeld vinden dat ze hun straf niet verdienen beschouwen we dit als 

een teken van een slechte communicatie in het gezin. 

Een identificatie-index is uiteindelijk niet gemaakt. De reden hiervoor 

zal later besproken worden. 
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Door deze indexen op te tellen kan men een "totale" index maken 

die we de naam "band met de ouders" hebben genoemd. 

Op grond van het voorgaande en op grond van andere uitspraken van 

Hirschi, kunnen we de volgende hypothesen formuleren: 

- lste hypothese: Hoe beter de band met de ouders, hoe minder jon-

geren delinquent gedrag zullen vertonen. 

- 2de hypothese: Alle indexen die de band meten zullen nauw met 

elkaar samenhangen. 

- 3e hypothese: er wordt geen verschil verwacht.tussen de vragen 

met betrekking tot de moeder en de vader 

- 4e hypothese: we verwachten dat het gen oudergezin even efficient 

is in het "binden" van kinderen als het volledige gezin. 

- 5e hypothese: de aanwezigheid van een stiefouder is wel een ongun-

stige factor en heeft een slechte invloed op de band die kinderen 

met hun (stief)ouders hebben. 

- 66 hypothese: Bijidelinquentgedrag verwachten•we, dat in gezinnen 

waar de band niet erg goed is, ouders meer extreme reacties zullen 

vertonen, wanneer ze in kennis zijn gebracht met het delinquente 

gedrag van hun kinderen. Met een "meer extreme reactie" bedoelen 

• we hien ofwel het gebrek aan enige reactie, ofwel een overmatige 

reactie. 

2. De elementen van het functioneren in het gezin  

a ' 122.0LiBigatiYit2itell 
Het is belangrijk voor kinderen om te worden betrokken bij gezins-

activiteiten. We hebben hiervoor een index "activiteiten van het 

gezin" samengesteld. 

b. De ruzies en de sfeer 	in het gezin ================--. 	  

Het is een teken van een slecht functionerend gezin als er ruzies 

voorkomen en als kinderen vinden dat de sfeer thuis niet prettig is. 

We hebben de verschillende vragen van dit onderzoek samengevoegd tot 



e'en index "ruzies en sfeer in het gezin". Deze twee indexen kunnen 

bij elkaar opgeteld worden en gen index vormen: "functioneren in 

het gezin": 

Naar aanleiding van het bovenstaande zijn de volgende hypothesen opgesteld: 

- 7e hypothese: Hoe beter het functioneren in het gezin, hoe minder 

delinquent gedrag de jongeren zullen vertonen. 

- 8e hypothese: Alle indexen die het functioneren meten moeten samen-

hangen. 

- 9e hypothese: De index "band met de ouders" en "functioneren in het 

gezin" moeten eveneens samenhangen. 

3. De intermediaire variabelen: vrije tijdsbesteding en weglopen 

a. De vriie tiidsbesteding == = 

De tijd die jongeren thuis doorbrengen (of buitenshuis) is op zichzelf 

niet een belangrijke oorzaak van delinquent gedrag. Wat geldt voor de 

"band in het gezin" geldt eveneens voor het "functioneren in het gezin" 

Als het gezin goed functioneert verwachten we dat kinderen vaker thuis 

zijn dan als het slecht functioneert. We zullen vrije tijd dus als een 

intermediaire variabele beschouwen. De wijze van vrije tijdsbesteding 

wordt gezien als een gevolg van een goede of slechte integratie in het 

gezin. 

b. Weglopen  van huis  =- --= = 

Het lijkt ons duidelijk dat kinderen die goed zijn geintegreerd in hun 

gezin niet van huis zullen weglopen en kinderen die dit wel doen eerder 

een slechte gezinsintegratie zullen vertonen. 
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De volgende hypothesen kunnen nu geformuleerd warden: 

- 10e hypothese: de intermediaire variabelen moeten samenhangen met 

de gezinsintegratie en met delinquent gedrag: hoe beter de gezins-

integratie, hoe minder jongeren van huis weglopen, en hoe meer ze 

hun vrije tijd binnenshuis doorbrengen. 

- Ile hypothese: Hoe meer ze weglopen en hoe vaker ze hun vrije tijd 

buitenshuis doorbrengen hoe eerder ze delicten zullen plegen. 

4. De socio-demografische variabelen  

Op basis van hoofdstuk I hebben we besloten am zeer belangrijke socio- 

demografische variabelen te betrekken in de verdere analyses: drie ken-

merken van het kind zelf: leeftijd, opleidingsniveau en geslacht, en drie 

die als kenmerken van de omgeving kunnen worden omschreven: S.E.S., urba-

nisatiegraad en werkstatus van de vader. 

Voor sommige socio-demografische variabelen zijn verschillen in 

delinquentie waargenomen. Deze verschillen willen we aan de hand 

van de sociale integratietheorie verklaren. Dit heeft geleid tot 

een aantal aanvullende hypothesen. 

- I2e hypothese: Meisjes warden thuis strenger behandeld en er wordt 

meer controle op ze uitgeoefend. 

- 13e hypothese: Er is een verband tussen sociale integratie en leeftijd. 

Naarmate de kinderen ouder worden neemt de sociale integratie in het 

gezin af. 

- 14e hypothese: Er is geen verschil tussen Den Haag en Venlo wat betreft 

sociale integratie in het gezin. 

- 15e hypothese: Er bestaat geen verband tussen sociale integratie en 

S.E.S. 

- 16e hypothese: Er is wel een verband tussen werkstatus van de vader en 

gezinsintegratie. 



Bij wijze van samenvatting geven we hieronder schematisch de ver- 

banden weer: 

(De pijlen geven de richting van de verbanden aan). 

Schema 1: Gezinsintegratie en delinquent gedrag  

gezin 

socio—demografische 
variabelen ••••■•=111•1M), 

band 

functioneren  

weglopen van huis __11 

1  delinquent gedrag 
vrijetijdsbesteding 

II. Constructie van de gezinsindexen  

1. Overzicht van de vraaen die betrekkina hebben op de aezinssituatie  

Op basis van de sociale controle theorie van Hirschi hebben we de 

vragen ondergebracht in verschillende categorieen. 

Ten eerste willen we het begrip "band met de ouders" meten. 

De band met de ouders is op drie manieren tot uitdrukking gebracht 

namelijk in: 

1. De directe controle die ouders op hun kinderen uitoefenen (geopera-

tionaliseerd in de vragen: "weten je ouders met wie je uitgaat?", 

"Zeggen je ouders hoe laat je thuis moet zijn", "Luister je naar 

ze?"). 

2. De communicatie tussen ouders en kinderen (hierbij zijn de volgende 

vragen gesteld: "Bespreek je je problemen met je vader — met je 

moeder?", "Krijg je weleens een complimentje van je ouders?", "Als 

je straf krijgt, verdien je die meestal?"). 

3. Het algemene beeld dat kinderen van hun ouders hebben ("Ben je trots 

op je ouders7"). 
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Het tweede begrip dat we willen meten is het "functioneren van het 

gezin". 

I. Er zijn vragen gesteld over de frequentie van de gemeenschappelijke 

activiteiten van ouders met bun kinderen. 

2. Er zijn vragen gesteld over de ruzies thuis, de ruzies van het kind 

met zijn vader en zijn moeder en over zijn oordeel over de gezellig-

heid thuis. 

2. De verbanden tussen de vragen met betrekking tot het gezin en de  

opgegeven delicten  

Tabel I van de bijlage geeft een overzicht van de chi-kwadraten. We 

hebben de kruistabellen bekeken van al deze vragen voorzover ze ver-

band houden met het al dan niet opgeven van delicten. De vragen die 

de directe controle en de cammunicatie met de ouders meten zijn alle-

maal zeer significant gerelateerd met delinquent gedrag in de richting 

die we verwachtten. De vragen over het "trots zijn op de ouders" ver-

tonen geen significant verband met delinquentie. Deze vragen waren 

misschien ouderwets gesteld. Adolescenten denken wellicht niet meer 

aan hun ouders in termen van "trots zijn". Dit is waarschijnlijk de 

oorzaak van het feit dat de overgrote meerderheid bevestigend antwoordt, 

waardoor het discriminatie vermogen van de vragen zeer laag is. 

De vragen near activiteiten van het gezin gaven niet allemaal de ver-

wachte resultaten. Dit komt doordat bier een aantal "doorkiesvragen" 

bijwaren. Slechts wanneer op de eerste vraag, naar de gezinsactiviteiten 

in het algemeen, een bevestigend antwoord werd gegeven, zijn de andere 

vragen gesteld. Hierdoor ging men, vat de volgende vragen betreft, met 

een homogene groep verder, waardoor het discriminerend vermogen hiervan 

sterk daalde. Besloten is toen drie vragen (vragen naar het filmbezoek, 

de frequentie van het filmbezoek, en de week-end uitstapjes) verder 

niet mee te nemen in de analyses. De vragen naar de sfeer en de ruzies 

thuis houden alien verband met het al dan niet opgeven van delicten. 



3, De Homals-analyse  

Om te onderzoeken of de vragen die na deze eerste stap van de analyse 

overbleven wel voldoende hetzelfde meten zijn een aantal homals-analyses 

gemaakt. Teneinde de bijlagen niet al te dik te maken zijn hier slechts 

voor ggn index alle schema's opgenomen(namelijk voor de index "cammunicatie"). 

Schema 1 geeft een averzicht van de categoriescores van de vier vragen, 

die de cammunicatie met de ouders betreff en. Hierbij wil ik enkele op-

merkingen maken: 

- de twee vragen "Bespreek je je problemen met je vader" en "bespreek je 

je problemen met je moeder" hangen zeer sterk samen. Veel kinderen geven 

hierop hetzelfde antwoord. 

- Een aardig resultaat is dat kinderen die vinden dat hun straf meestal 

verdiend is ook vaker van mening zijn dat ze een compliment krijgen 

van hun ouders en amgekeerd;Yanderen die vinden dat ze weinig cam-

plimenten krijgen vinden ook hun straf meestal onverdiend. 

De andere homalsoplossingen gaven gelijksoortige resultaten. Het waren 

redelijk goede oplossingen (in termen van de hoogte van de eigenwaarden). 

De afbeeldingen van de categoriescores tooncien aan dat de vragen nauw 

verband houden met elkaar, zodat we konden besluiten dat de antwoord-

patronen in e'en index konden worden samengebracht. Alleen bij de vragen 

naar de activiteiten in gezinsverband is op basis van het Homalsplaatje, 

besloten om de variabele "sport te beoefenen in gezinsverband" verder 

niet meer te betrekken in de analyses. Er bleek niet voldoende verband 

te bestaan met de twee andere variabelen (gezinsactiviteiten in het 

algemeen en de variabele gezinsvakanties). 
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4. De samenstelling van de indexen  

Op grond van de voorgaande analyses is bestoten 6 indexen te maken: 

- een index die de directe controle meet 

- een index die de communicatie  meet 

- een index die een samenstelling van deze twee is en die we de 

"band met de ouders" noemen 

- een index die de activiteiten meet 

een index die het functioneren in het gezin meet 

- een index die deze twee samenvat'len die we "functioneren in het gezin" 

noemen. 

Deze indexen zijn samengesteld door elle "positieve" antwoorden op te 

tellen, namelijk de antwoorden die in de richting gingen van een goede 

communicatie met ouders, of een goed functioneren. Er is ook gekeken 

of bepaalde antwoordcategorieen op de Homalsplaatjes een soon cluster 

vormden ; dat zijn antwoordcategorieen die door dezelfde respondenten 

vaak semen zijn genoemd. 

Het is voor de gezinsvariabelen wel eens voorgekomen dat jongeren 

niet alle vragen konden beantwoorden bijvoorbeeld amdat hun vader 

niet thuis woonde. Dit zou tot gevolg kunnen hebben dat, wanneer 

we elle positieve antwoorden zouden optellen, sommige jon- 

geren maximaal een 3 kunnen scoren in plaats van een 4 (als er vier 

vragen voor die index zijn) en dus een lagere score en slechtere 

gezinsintegratie zouden hebben. 

Wij vonden dit onjuist en wilden elk kind dezelfde kans geven on een 

maximale score te krijgen. Daaram is elke score gedeeld door het aan-

tal beantwoorde vragen. 

Aan de andere kant leek het onjuist dat kinderen die slechts de helft 

van de vragen of nog minder hadden beantwoord ook nog een score zouden 

krijgen op de index. Daarom is, per index, bepaald hoeveel vragen op 

het totaal minstens moesten zijn beantwoord. Zo is er voor de index 

communicatie gesteld dat minstens drie van de vier vragen moesten 

zijn beantwoord om als proefpersoon een score op de index te krijgen. 

Dit is gedaan am te vermijden dat als iemand ggn vraag had beantwoord 

en dan ook nog positief, hij toch een maximale score zou krijgen. Dit 

zou, van de kant van de onderzoeker, een te grote anticipatie zijn ge-

weest op de rest van de antwoorden. 



Teneinde te concluderen of deze indexen de respouuenten goed konden in-

delen in groepen,dieLbijvoorbeeld van "zeer slechte communicatie" naar 

"zeer goede communicatie" gingen,is de volgende weg gekozen. 

In de homals—analyses zijn steeds per index de variabelen opgenomen die 

de bepaalde indexen samenstelden. 

Er is een optie in het programa gekozen waarbij de observatiescores 

(de plaats die elke respondent op grond van zijn antwoordpatroon heeft 

gekregen) genummerd werden volgens de codes van de index. 

Elke respondent kreeg dus .een plaats in het "observatiescores"plaatje 

op grond van de antwoorden op de vragen die de index samenstelden, dus 

onder andere op basis van de antwoorden die de cammunicatie met de ou-

ders meten. Maar hij-wordt tegelijkertijd genummerd volgens de code 

die hij op de index heeft gekregen. 

De communicatie index loopt van nul near vier (voor het gemak geherco-

deerd van een naar vijf). Uit de analyse blijkt dat de indexen zeer goed 

de resultaten van de samenstellende variabelen weergeven. De observatie 

scores zijn zeer goed in te delen in groepen met eenzelfde code. In de 

bijlage (schema 2Y is het Homals—plaatje van de observatiescores voor de 

communicatie—index te zien. Zij vormen een puntenwolk in de vorm van 

een driehoek (de,driehoek die men verkrijgt door de diagonaal van links-

boven naar rechts—onder te trekken). De jongeren die alle vragen posi-

tief hebben beantwoord (en dus het meest op elkaar lijken) zijn door 

Hamals op een hoopje in de linker benedenhaek van de driehoek geplaatst, 

Naarmate er minder antwoorden "positief" zijn beantwoord liggen de groe-

pen verder af van dit punt. De driehoek is, grof gezien, in schijven ge-

deeld die parallel lopen aan de basis Ima de driehoek (Indian men de 

diagonaal . van linksboven naar rechtsonder als basis beschouwd).. 

Uit de geleidelijke overgang van zeer slechte communicatie naar zeer 

goede communicatie besluiten we dat we deze index als een variabele op 

intervalniveau kunnen beschouwen. Dit betekent dat we statistische 

technieken kunnen gebruiken die alleen voor gegevens op dit niveau van 

toepassing zijn. Voor de andere indexen zijn gelijkpoortige resultaten ge-

vonden en konden dezelfde conclusies getrokken warden. 



III. De univariate analyse 
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5. De verbanden tussen de indexen onderling  

a. We hebben - door middel van kruistabellen - onderzocht in hoeverre 

de indexen die de band meten ("communicatie" en "directe controle"), 

de indexen die het functioneren meten ("activiteiten" en "sfeer-

ruzies") en de twee algemene indexen "band" en "functioneren" een 

onderling verband tonen. 

Tabel 2 van de bijlage geeft een overzicht van de chi-kwadraten en 

de significantie. Hieruit blijkt dat de indexen sterk met elkaar sa-

menhangen. 

b. We hebben de vier indexen die de band en het functioneren samenstellen 

ook in 4in Homals-analyse samengebracht.(schema 3 van de bijlage). 

Hieruit blijkt eveneens een sterke samenhang tussen de indexen. Onze 

verwachtingen kamen bier dus uit. 

I. Gziensintelratie en delinsuentie __- 

a. Het al dan niet oneven van delicten ================_=========== = ===== 
Uit de kruistabellen en het overzicht van de gemiddelde scores op de 

indexen band en functioneren (tabellen 5 t/m 7) blijkt dat er een 

sterke samenhang is tussen de integratie in het gezin en het at dan 

niet opgeven van delinquent gedrag. De verbanden tussen delinquentie 

en de indexen zijn veel sterker dan de verbanden tussen delinquent 

gedrag en de afzonderlijke vragen. Uit onze gegevens blijkt dus dat 

zowel de "directe controle", "communicatie", "activiteiten" en "sfeer-

ruzies" -indexen allemaal zeer nauw verband houden met het opgeven van 

delicten; jongeren die delicten opgeven zijn duidelijk minder goed in 

het gezin geintegreerd dan jongeren die geen delicten opgeven. 



b. Re.frealutie_yan delioupt_gedrag 

Wanneer men binnen de groep jongeren de frequentie van delicten in 

beschouwing neemt,blijkt dat ook deze variabele een sterke relatie 

heeft met de indexen voor gezinsintegratie. Naarmate de jongeren meer 

delicten opgeven scoren ze lager op de gezinsindexen. Dit geldt zowel 

voor het aantal verschillende type delicten die zijn opgegeven als 

voor de frequentiemaat van het laatste jaar. In tabel 8 geven we een 

averzicht van de eerste delinquentiemaat. Onze hypotheses worden hier 

eveneens bevestigd. 

c. Txpe delict en gezinsigtegratie 

Zoals we eerder hebben gezien lijkt er geen sprake te zijn van verschil-

lende typen jongeren, waarvan het ene vooral agressieve delicten en de 

andere vooral vermogensdelicten zou plegen. 

Deze variabele hangt samen met de variabele "frequentie van delinquent 

gedrag". Er zijn jongeren die een of twee delicten opgeven (agressieve 

of vermogensdelicten) en er zijn jongeren die meer delicten opgeven 

(neestal vermogens en agressieve delicten). Dit zien we ook terug bij 

het verband tussen de gezinsintegratie en type delict. Jongeren die 

uitsluitend vermogens of agressieve feiten pleegden hebben globaal de-

zelfde score op de indexen band en functioneren. Bij de graep die beide 

type feiten opgeeft zakten de scores op de indexen vrij aanzienlijk. 

(tabel 11). 

d. Moment van plegen en gezinsintegratie 

Er is een klein verschil tussen de jongeren die ofwell uitsluitend het 

laatste jaar, ofwel uitsluitend vroeger delicten hebben gepleegd: jon-

geren die alleen in het verleden een delict hebben gepleegd zijn jets 

beter in het gezin geintegreerd dan jongeren die dit het laagste jaar 

deden. Een groter verschil is echter aanwezig tussen deze beide groe-

pen en de jongeren die zowel vroeger als nu delicten hebben gepleegd: 
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deze groep is Beduidend minder goed geintegreerd in het gezin (zie 

ook tabel 12). 

Zoals er eerder aantoonden is de groep "vraeger en laatste jaar" een 

groep die zich voornamelijk kenmerkt door een grotere frequentie van 

delinquentie. Hierboven is al aangetoond dat een hoge frequentie ge-

relateerd is aan een slechte integratie. 

2. Gezinsintegratie en de intermediaire variabelen: weglopen en vrije tijd  

a. weglopen 

Er is een sterk verband tussen de gezinsintegratie en het al dan niet 

weglopen van huis (tabel 9). Dit bevestigt onze lie hypothese. 

b. vriietiidsbesteding 

Het al dan niet doorbrengen van veel vrije tijd buitenshuis hangt 

ook samen met gezinsintegratie. Jongeren die minder goed in het 

gezin functioneren en een slechtere band hebben met hun ouders 

brengen meer tijd buitenshuis door. De belangrijkste factor in 

verband met delinquentie is het al dan niet thuis blijven 's-avonds. 

Dit lijkt er op te wijzen dat,wanneer ouders er minder goed in slagen 

hun kinderen aan zich te binden,die kinderen ook vaker het huis uit 

trekken. Het probleem van deze kinderen is waarschijnlijk niet zo 

zeer het felt dat ze "op straat rond hangen" mar dat er een slechte 

band met de ouders is. 

3. Gezinsvolledigheid en gezinsintegratie  

a) De aanwezigheid van de moeder  

Waar geen moeder of moederfiguur aanwezig is zijn kinderen minder goed 

in het gezin geintegreerd (tabel 13,) dan wanneer er een moeder(figuur) 

aanwezig is. 
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b) De aanwezigheid van de vader  

Voor de index band maakt de gezinssituatie weinig uit, de verschillen 

zijn niet significant. Wat betreft de index functioneren zien we wel 

verschillen. Ook hier schept de afwezigheid van de vader of een vader-

figuur een situatie waarbij er van een minder goede integratie sprake 

is (tabel 14). 

De hypothese die we in verband hiermee opstelden is gedeeltelijk beves-

tigd zowel een vervangend moeder of vader-figuur als het an ouder-

gezin lijken een slechte invloed op de gezinsintegratie te hebben. 

4. Zijn de ouders op de hoogte van het delinquent gedrag en wat is hun  

reactie hierop?  

a) Zijn de ouders op de hoogte van het delinquent gedrag?  

Er is wel beweerd dat de gezinsintegratie slechter zou zijn in gezinnen 

waar kinderen delinquent gedrag vertoonden omdat de ouders negatief 

reageerden op dit gedrag van de kinderen. Doordat ze in kennis werden 

gesteld van het delinquent gedrag van hun kinderen werden de gezins-

relaties slechter. 

Op verschillende manieren hebben we onderzocht of deze redenering plau-

sibel is of niet (waarbij we steeds controleren voor hoge of lage 

frequentie van delinquent gedrag). 

Men kan een onderscheid maken tussen situaties waarin de ouders op de 

hoogte van de feiten werden gesteld door derden (bijvoorbeeld: de politie). 

en die waarin de kinderen het zelf vertellen. Wanneer ouders door derden 

(bijvoorbeeld door de politie) op de hoogte worden gebracht blijkt de 

gezinsintegratie niet slechter te zijn dan bij gezinnen waar de ouders 

niet op de hoogte worden gebracht. 

In dit geval gaat de bovengenoemde bewering dus niet op (tabel 15). 

Wanneer kinderen hun ouders zelf op de hoogte brengen van hun gedrag (en 

bij lage frequentie van delinquent gedrag) blijkt dat de gezinsintegratie 

zelfs beter is. Blijkbaar nemen deze kinderen, wanneer er sprake is van 

weinig delicten, hun ouders eerder in vertrouwen. 
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Bij een hogere delict frequentie verdwijnt het verschil tussen gezinnen 

wear de kinderen al dan niet bun ouders van de delicten op de hoogte 

stellen, of wanneer derden dit eventueel doen. Dit betekent dat op 

dat moment de relaties al zoveel slechter zijn dat die een overheer-

sende rot spelen. Of kinderen hun ouders at dan niet in vertrouwen 

nemen is dan geen felt van betekenis meer (zie ook tabel 16). 

b) Wat was de reactie van de ouders bij het ontdekken van het delinquent  

gedrag? 

We hebben weer alle gegevens bekeken voor hoge en lage frequentie. 

Vijf verschillende typen reacties van de ouders zijn gemeten: 

I. hebben je ouders geen reactie getoond? 

2. hebben ze er rustig over gepraat? 

3. zijn ze tekeer gegaan? 

4. heb je straf gekregen? 

5. hebben ze je geslagen? 

Bij een hoge frequentie van delinquentie hebben we geen verschillen ge-

vonden in gezinsintegratie. Er moet wel bij gezegd worden dat bijvoorbeeld 

erg weinig kinderen toegeven dat ze geslagen worden. Deze resultaten klop-

pen niet helemaal met de verwachtingen maar ze zijn wel consistent met 

het voorgaande, namelijk dat bij hoge delictfrequentie de gezinsintegratie 

zo slecht lijkt te zijn dat weinig zaken nog invloed hebben op de gelins-

integratie. 

Bij een lage delictfrequentie is er weinig verschil in gezinsintegratie 

welke reactie de ouders ook vertonen. Alleen bij de variabelen "hebben 

je ouders rustig met je gepraat?" vonden we verschillen. Hierbij blijkt 

dat de gezinsintegratie aanzienlijk beter is als ouders over het delinquent 

gedrag van hun kinderen met hen praten (tabel 17). We kunnen dus wet 

zeggen dat een rustige reactie samenhangt met een beter geintegreerd gezin, 

maar reacties die extreem zijn (geen reactie of straffen) lijken geen 

verband te houden met die integratie. 



5. Gezinsintegratie en socio-demografische variabelen (uni-variate  

analyse)  

a) Geslacht  

Er zijn geen verschillen in gezinsintegratie gevonden tussen jongens 

en meisjes voor de indexen communicatie, activiteiten, sfeer-ruzies. 

Dit betekent dat jongens en meisjes allebei een goede band met hun 

ouders hebben en dat de gezinsintegratie even goed is bij jongens en 

meisjes. Een significant verschil echter is gevonden bij de index 

"directe controle" (tabel 18). Meisjes worden door hun ouders beter 

gecontroleerd zoals blijkt uit de antwoorden op de vragen: 

"hoe laat kom je thuis", "met wie ga je uit". 

De invloed van de directe controle die de ouders uitoefenen werkt 

natuurlijk door op andere variabelen zoals de frequentie van het door-

brengen van de vrij tijd buitenshuis. (tabel 19). 

Meisjes brengen minder vaak hun vrije tijd buitenshuis door (de kruis-

tabel geslacht en vrije tijd heeft een Chi Kwadraat van 22,5, p‘0,001). 

b) De leeftijd 

Leeftijd hangt sterk samen met de band en het functioneren in het gezin. 

Oudere kinderen nemen steeds meer afstand van hun ouders. Dit vomit 

een normaal aspect van hun ontwikkeling. Het is ook een van de elementen 

in de verklaring waarom oudere kinderen een hogere frequentie van delic- 

ten opgeven dan jongere, hoewel leeftijd op zichzelf geen verklarende 

factor kan zijn (zie ook tabel 20). 

c) Sociaal-economische status. 

Wanneer we het gemiddelde op de indexen band en functioneren uitrekenen 

voor elk niveau van SES dan is de F-toets significant. Toch geloven we 

dat in dit geval geen verband kan worden aangetoond. 

De SES maat is namelijk een ordinale meat en wanneer we uitspraken hadden 

willen doen in termen van "hoe hoger of lager de SES, hoe beter of slech-

ter de gezinsintegratie" dan had de lineairiteitstest significant moeten 

zijn, wat niet het geval is. We concluderen dat er geen verband is tussen 

SES en de gezinsindexen (tabel 21). 



d. De werkstatus van vader 
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Uit deze gegevens blijkt dat het al dan niet werken van vader geen in-

vloed heeft op de band die kinderen hebben met hun ouders, maar wel 

ow op het functioneren van het gezin. Wanneer de vader werkloos of inva-

lide is, dan functioneert zijn gezin minder goed (tabel 22). 

e. De urbanisatiegraad  

De band die kinderen met bun ouders hebben is in Den Haag en Venlo 

dezelfde. We hebben wel een verschil gevonden wat betreft het functio-

neren (tabel 23). 

In de multivariate analyse verdwijnen deze verschillen. 

f. Opleidingsniveau  

Wanneer we het opleidingsniveau bekijken vinden we geen verband met het 

functioneren in het gezin. 

We zullen in de multivariate analyse terugkomen op de samenhang tussen 

gezinsintegratie en socio-demografische variabelen. Daarbij zal het moge- 

lijk zijn ow de sterkte van elke relatie te meten,terwij1 er is gecon-

troleerd voor de invloed van alle andere variabelen. Dit is zeker van 

belang aangezien er een samenhang is tussen verschillende socio-demo-

grafische variabelen onderling,zoals bijvoorbeeld tussen leeftijd en 

opleidingsniveau, opleidingsniveau en geslacht, opleidingsniveau en SES. 



IV De multivariate analyse  

1. De voorspelling van delinquentie  

Oa delinquentie te kunnen voorspellen uit de gezinsintegratie en de 

intermediaire variabelen hebben we regressie-analyses uitgevoerd. 

Dit is voor jongens en meisjes apart gedaan. De resultaten worden 

hier samengevat. Een uitgebreid overzicht is te vinden in de bij-

lage (tabel 25). 

a) De jongens  

De regressie vergelijking ziet er als volgt uit (gestandaardiseerde 

wegingsfactoren). 

Delinquentie . 0,13 WL 	o,15 V.T 	0,11 B 	0,16 F 

(standaardfout) (0,025) 	(0,025) 	(0,026) 	(0,027) 

afkortingen: 

WL: weglopen (hoogste score = 2-3 maal weggelopen van huis) 

VT: vrijetijdsbesteding (hoogste score: weinig vrije tijd buitenshuis) 

B : band met gezin (hoogste score: goede band) 

F : functioneren in gezin. ( hoogste score: goed functioneren) 

De multiple correlatie is 0,35 (R2 = 0,13) 

We kunnen aan de gestandaardiseerde wegingsfactoren zien dat de twee 

belangrijkste variabelen vrijetijdsbesteding en functioneren zijn, en 

daarna weglopen en band. 

Twee opmerkingen kunnen bij deze resultaten geplaatst worden. 

Ten eerste is het interessant op te merken dat alle variabelen een 

belangrijke bijdrage leveren. 

Dit betekent dat de intermediaire variabelen niet uitsluitend gezien 

imeeten worden als tussenstap of als product van de gezinsinte-

gratie,maar ook onafhankelijk daarvan een aanzienlijke invloed op het 

gedrag hebben. 

Ten tweede is de verklaarde variantie niet erg hoog. Het is duidelijk 

dat de gezinsintegratie niet het enige element kan zijn bij het ver-

klaren van delinquentie. 



b) Meisies 
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Hier volgt het resultaat van de regressie-analyse (gestandaardiseerde 

wegingsfactoren). 

Delinquentie = 0,09 WL -0,15 VT -0,11 F -0,12 B 

(standaard 	(0,04) 	(0,04) 	(0,05) 	)0,05) 

(De afkortingen en de richting van de variabelen zijn bier dezelfde als 

bij de analyse van de jongens). 

De resultaten lijken globaal gezien hetzelfde als bij de jongens. 

Vrije tijdsbesteding is bier de belangrijkste variabele gevolgd door 

band en functioneren. Weglopen komt op de laatste plaats. 

Blijkbaar hebben de 2 gezinsindexen bij de meisjes hetzelfde gewicht 

terwijl bij jongens het functioneren duidelijk meer invloed heeft dan 

de band. 

De multiple correlatie is bier lager: 0,29 (R2 = 0,08). Hieruit (en 

uit het overzicht van tabel 25) blijkt dat de verbanden bij de meisjes 

minder stark zijn dan bij jongens. 

Hyena's bij de jongens hebben de intermediaire variabelen vrije tijds-

besteding en weglopen een belangrijke eigen bijdrage aan de verklaarde 

variantie. Hun invloed loopt blijktbaar niet alleen via de gezinsinte-

gratie. 

2. Gezinsintegratie en socio-demografische variabelen 

(Multivariate verschillen). 

Teneinde de relatie te maten tussen de socio-demografische variabelen 

(geslacht, leeftijd, opleiding, werkstatus van vader, urbanisatiegraad 

en 	enerzijds en de ggzinsvariabelen (band en functioneren) en 

intermediaire variabelen (weglopen en vrije tijdsbesteding) anderzijds 

hebben we verschillende canonische correlatie analyses uitgevoerd. 
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a) Analyse op de totale populatie  

Hieruit bleek dat 2 socio-demografische variabelen belangrijk waren: 

leeftijd en opleiding. 

Leeftijd had een hoge correlatie met de eerste as en opleiding met de 

tweede as. De eerste canonische correlatie was .33, de tweede .14. 

Uit een tweede analyse zijn 3 socio-demografische variabelen weg ge-

laten, namelijk de drie die wij in onze inleiding" kenmerken van de 

omgeving van het kind noemden. De canonische correlaties dalen, ondanks 

het verdwijnen van drie variabelen, bijna niet: .32, en .13 (zie ook 

tabel 27). We besluiten hieruit dat vooral opleidingsniveau van belang 

zijn. Hierna is de laatste analyse herhaald voor jongens en meisjes af- 

zonderlijk. 

b) De jongens  

De eerste canon sche correlatie is .33, de tweede is .15. 

Uit de resultaten blijkt verder dat bij de jongens leeftijd en de variabele 

band nauw met elkaar samenhangen naarmate de leeftijd stijgt wordt de 

band met het gezin afstandelijker. 

Opleiding is gerelateerd aan gezinsband, vrije tijdsbesteding en weglopen 

van huis. Het volgen van een opleiding van een hoger niveau betekent dat 

jongeren meer vrije tijd binnenshuis doorbrengen en dat ze minder vaak 

weglopen van huis. Maar dit bevordert kennelijk niet de band met de ouders. 

Aangezien de 2e canonische correlatie nogal laag is moet dit laatate met 

voorzichtigheid geinterpreteerd worden. 

c) De meisjes  

Daze oplossing verschilt niet erg wat betreft het eeiste paar canonische 

assen: de canonische correlatie is .30, leeftijd is de belangrijkste 

socio-demografische variabele en 3angt sterk samen met de band in het 

gezin en vrije tijdsbesteding. Als de meisjes ouder worden neemt de 

afstand tot het gain toe en neemt de tijd die men binnenshuis door-

brengt af. Het merkwaardige is echter dat de 2e canonische correlatie 

niet meer significant is. 
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De invloed van het opleidingsniveau ontbreekt bier. We zien bier dus 

dat het opleidingsniveau invloed heeft op jongens en minder belang-

rijk is voor meisjes, voorwat de samenhang met de gezinsintegratie en 

de door ons gekozen "intermediaire" variabelen betreft. 



Conclusies 

Veel van onze verwachtingen zijn bevestigd: 

- Hoe beter de integratie van het gezin, des te minder iongeren delinquent 

gedrag vertonen; hoe slechter, des te meer delinquent gedrag (lste hypo-

these en 7e hypothese). 

- Alle indexen die zijn geconstrueerd om de gezinsintegratie te onder-

zoeken bleken nauw met elkaar samen te hangen. Alle elementen van de 

gezinsintegratie zijn met elkaar verbonden (2e, 8ste, en 9e hypothese). 

- Er blijkt, bij de constructie van de communicatie index dat vragen 

naar communicatie met de vader en de moeder met elkaar samenhangen 

(3e hypothese). 

- Met betrekking tot de gezinsvolledigheid lijken de resultaten niet geheel 

de hypothesen te bevestigen. Zowel de aanwezigheid van een stiefvader 

als de afwezigheid van een vaderfiguur lijken een ongunstige invloed 

te hebben op de gezinsintegratie. Ook de afwezigheid van een moeder 

heeft dit gevolg (5e hypothese). 

- Over verschillen in ouderlijke reacties bij kennisnemning van het 

delinquent gedrag is het volgende gebleken. 

Ten eerste kunnen de gezinsrelaties niet verslechteren als gevolg van 

de bekendheid van ouders met het gedrag van hun kinderen. We hebben 

geen verschillen gevonden in gezinsintegratie of ouders nu op de hoogte 

waren of niet. 

In gezinnen waar goede relaties bestaan tussen ouders en kinderen bleken 

kinderen hun ouders zelf op de hoogte te stellen van hun gedrag en 

vonden we hier dus een betere gezinsintegratie. Dit geldt voor de groep 

kinderen met een lage frequentie van delinquent gedrag. 

Er is eveneens gebleken dat een rustige reactie van ouders, bij het ver-

nemen van het delinquent gedrag van hun kind meer voorkomt bij beter 

geintegreerde gezinnen. Maar extreme reacties komen in alle typen ge-

zinnen voor. Dit betekent dus een gedeeltelijke bevestiging van de 6e 

hypothese, die stelde dat rustige reacties in goed geintegreerde gezinnen 

voorkwamen, terwijl extreme reacties vooral in slecht geintegreeerde ge-

zinnen plaatsvonden. De intermediaire variabelen weglopen van huis en het 

spenderen van vrije tijd binnen of buitenshuis zijn gerelateerd aan de 

gezinsintegratie (lae hypothese). Kinderen met een goede gezinsintegratie 

blijven liaker thuis in hun vrije tijd en lopen minder van huis weg. 

- Deze variabelen "weglopen van huis" en "vrije tijd" hangen ook samen 
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met delinquent gedrag (Ile hypothese). Kinderen die weleens weg-

lopen van huis en veel van hun vrije tijd buitenshuis doorbrengen 

geven meer delicten op. 

Een aantal socio-demografische variabelen zijn gerelateerd met de 

gezinsintegratie: 

- Meisjes worden thuis beter gecontroleerd dan jongens (12e hypothese). 

- Oudere kinderen nemen afstand van hun ouderlijk huis en scoren dus 

lager op de gezinsintegratie indexen (13e hypothese). 

- We hebben bijna geen verschillen gevonden tussen de sociale inte-

gratie in gezinnen van Den Haag of Venlo (14e hypothese)- 

- We hebben geen verschil gevonden in gezinsintegratie naarmate de gezin-

nen hoger of lager op de maatschappelijke ladder zijn gesitueerd Use 

hypothese). 

Er is wel duidelijk gebleken dat als de vader in het gezin niet 

werkt (door werkloosheid of invaliditeit) dit een ongunstige invloed 

heeft op de gezinssituatie (16e hypothese). 



IV DE SCHOOL -INTEGRATIE 

I. De hypothesen  

Hier volgt een uitwerking van de operationalisatie van de begrippen 

die we willen meten en eveneens van de hypothesen die zijn opgesteld. 

1. Band met de leraren  

We menen dat kinderen die met plezier naar school gaan, en die goed 

met hun leraren kunnen opschieten minder snel tot delinquent gedrag 

zullen overgaan. 

- 17e hypothese: Hoe beter de band met de leraren hoe minder jongeren 

delicten zullen plegen. 

2. Inzet betrokkenheid op school  

Is er bij de jongeren een orientatie op school succes, en zien jonge-

ren het belang van de school in met betrekking tot hun eigen toekomst 

mogelijkheden? 

18e hypothese: Naarmate de betrokkenheid op school toeneeemt neemt het 

delinquent gedrag af. 

3. Functioneren op school  

Verschillende elementen bepalen het functioneren op school. 

- wordt er veel tijd aan het huiswerk besteed? 

- behaalt men goede resultaten op school? 

- krijgt men (veel) straf op school? 

19e hypothese: Als jongeren beter op school functioneren zullen ze min-

der strafbare feiten plegen. 

4. De verhouding tot de intermediate variabele  

- 20ste hypothese: Als de schoolintegratie goed is zullen kinderen meet 

vrije tijd binnenshuis doorbrengen en minder vaak spijbelen. 

- 21ste hypothese: als kinderen meet vrije tijd binnenshuis doorbengen en 

weinig spijbelen zullen ze minder delinquent gedrag vertonen. 
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5. Schoolintegratie en de socio-demografische variabelen  

Op basis van de resultaten van hoofdstuk I verwachten we de volgende 

relaties tussen de socio-demografische variabelen en school integratie. 

- 22ste hypothese: oudere kinderen zijn minder sterk op school geinte-

greerd dan jongere kinderen. 

- 23ste hypothese: Bij de hogere opleidingsniveau's is er een betere 

integratie op school. 

- 24ste hypothese: er is een jets betere integratie op school in Venlo 

den in Den Haag. 

- 25ste hypothese: Meisjes zijn op school beter geintegreerd dan jongens. 

- 26ste hypothese: het feit dat vader werkloos if invalide is een nega-

tieve invloed heeft op schoolintegratie. 

- 27ste hypothese: Er zijn geen verschillen in schoolintegratie tussen de 

verschillende socio-economische strata. 

Hieronder zijn de relaties schematisch voorgesteld: (de pijlen geven de 

relaties weer). 

Schema 2: - Gezin en schoolintegratie en delinquent gedrag 

Socio-demografische 
variabelen 

tezin 

Band 

Functioneren 

School 

Band 

Betrokkenheid 

Functioneren 

Weglopen van huis 

	IVrije tijdsbesteding 

Spijbelen 

DELINQUENT GEDRAG 



II Constructie van de schoolindexen  

1. Overzicht van de opgenomen vragen  

a) Het begrip"band met de school" is geoperationaliseerd door de volgende 

vragen: 

- wat is jeoyrdeel over school? 

- wat is je relatie met de leraren? 

b) Het begrip betrokkenheid bij school is met de volgende vragen gemeten: 

- Hoe belangrijk vind je het oordeel van de leraren? 

- hoe belangrijk vind je het halen van goede cijfers? 

- Als je zelf kon kiezen zou je dan near school willen blijven gaan? 

Van de twee begrippen band en betrokkenheid is een samenvattende index 

gemaakt die voor het gemak "Band-betrokkenheid" is genoemd. Nadat is 

gecontroleerd of ze verband hielden met elkaar. 

C) Het begrip functioneren  

Eerst zijn twee afzonderlijke indexen gemaakt "functioneren" en "straf 

krijgen" daarna zijn ze samen gevoegd in een index (functioneren). 

De operationalisaties van functioneren zijn: 

"Hoeveel tijd besteed je aan je huiswerk?" 

"Wat zijn jouw prestaties ten opzichte van de rest van de klas?" 

"BEn je al blijven zitten?" 

Straf krijgen op school is gemeten door middel van: 

"Hoe vaak ben je uit de klas gestuurd?" 

Hoe vaak ben je gestraft"? 

"Hoe vaak ben je geschorst"? 

"Ben je al eens van school gestuurd?" 



- 65 - 

2. Be constructie van de indexen  

a) Voor de constructie van deze indexen is dezelfde weg gevolgd als voor 

de gezinsindexen. 

In het kort kwam dit op het volgende neer: 

I. het bekijken van de kruistabellen van de afzonderlijke vragen met 

delinquent gedrag 

2. het bekijken van de categorie scores van de Homals-analyse die is 

uitgevoerd voor elk te meten begrip. 

3. Op grond van le en 2e werd bepaald welke vragen in de index konden 

worden opgenomen. 

4. Het probleem van de ontbrekende waarden is op dezelfde wijze opge-

lost: door elke index score te delen door het aantal beantwoorde 

vragen. 

5. Be controle van de waarde van elke index ("deelt de index de proef-

personen in verschillende groepen in?") is gebeurd door middel van 

de genummerde observatiescores te bekijken via een Homaisanalyse van 

de samenstellende variabelen. 

In tabel 30 (pijlage III) wordt een overzicht gegeven van de Chi Kwadra-

ten en de significanties van de kruistabellen van de afzonderlijke vra-

gen en van de indexen met het al dan niet opgeven van delicten. Er wordt 

ook aangegeven of de vragen zijn opgenomen in de index en in de Homals-

analyse. 

b) Be verbanden tussen de indexen onderling. We hebben in tabel 31 een 

overzicht gegeven van de Chi-kwadraten en het significantie niveau van 

de kruistabellen van de indexen onderling. 

Bar kunnen we aan zien dat alle indexen zeer stark verband houden met 

elkaar. Be Chi-kwadraat is steeds erg hoog en de significantie is steeds 

beneden het niveau 0.001. 



III Univariate analyse  
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1. Schoolintegratie en delinquentie. 

a) Het al dan niet opgeven van delicten. 

Uit tabel 33 blijkt dat er grote verschillen zijn in schoolintegratie 

tussen de kinderen die wel en de kinderen die geen delicten opgeven. 

Kinderen die geen delicten opgeven zijn kinderen die op school een' 

betere band hebben met hun leraren, die zich meer inzetten en er beter 

functioneren dan kinderen die wel delicten opgeven. 

b) De frequentie van delinquent gedrag  

Zoals we bij de gezinsintegratie al zagen is er binnen de groep die 

minstens 1 delict opgeeft een groot verschil in integratie naarmate 

de frequentie toeneemt. Dit is ook het geval voor wat de schoolinte-

gratie betreft: bij een stijgend aantal opgegeven delicten daalt de 

schoolintegratie (tabel 34). 

c) Type delict en school integratie  

We kunnen op basis van tabel 35 zeggen dat jongeren die uitsluitend 

agressieve delicten opgeven minder goed op school zijn geintegreerd 

dan jongeren die uitsluitend vermogensdelicten opgeven. 

De groep die het aanmerkelijk minder goed doet op school is echter de 

groep die beide typen delicten opgeeft. Zoals al eerder is vermeld 

is dit de groep die ook een hogere delictfrequentie opgeeft. 

d) Moment van plum_ 
De verschillen tussen de groepen lopen parallel met de resultaten die 

voor het gezin zijn gevonden. Jongeren die uitsluitend delicten in 

het verleden hebben gepleegd zijn het best geintegreerd op school. 

Daarna komen de jongeren die alleen het laatste jaar een of meer de-

licten hebben gepleegd. De groep die zowel vroeger als het afgelopen 

jaar delicten pleegde is het slechts geintegreerd (tabel 36). 

We wijzen er weer op dat deze verschillen voor een groot deel ook 

verschillen zijn in frequentie van delinquent gedrag. 
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2. Schoolintegratie en de intermediaire variabelen spijbelen en vrije-

tijdsbesteding  

a) Spijbelen  

Zoals we verwachten is er een belangrijk verband tussen slecht functio-

neren op school en spijbelen. Naarmate kinderen meer spijbelen zijn ze 

ook aanzienlijk minder goad op school geintegreerd (tabel 37). 

b) Vrijetiidsbesteding  

Er zijn ook grote verschillen tussen de jongeren die vaker thuis blij-

yen en zij die hun vrije tijd meer buitenshuis doorbrengen. 

Jongeren die vaker thuis blijven zijn op school beter geintegreerd dan 

de jongeren die veel weg zijn (tabel 38). 

De invloed van de tijd die wordt besteed aan het maken van huiswerk 

zal hier ook wel een rol spelen (deze variabele hoort bij de index 

"functioneren7. 

3. Schoolintegratie en de socio-demografische variabelen  

a) Geslacht 

Er zijn belangrijke verschillen tussen jongens en meisjes met betrekking 

tot hun integratie op school (tabel 39). Meisjes vertonen een grotere 

betrokkenheid bij de school en hebben een betere band met hun leraren. 

Zij functioneren er ook veal beter dan jongens. 

b)  Leeftijd  

Leeftijd hangt samen met de schoolintegratie (tabel 38). Naarmate 

kinderen ouder zijn .wordt bun inzet op school en hun band met hun 

leraren minder groot (tabel 40). 

c) Sociaal economische status 

Er is geen verband tussen SES en de band/betrokkenheid index. 

Er is echter wel een klein verband tussen SES en het functioneren 

op school. Kinderen uit de lagere sociaal-economische klassen func-

tioneren its minder goed op school (tabel 41). 



d) Werkstatus van vader  

Het feit dat de vader werkt, invalide of werkloos is, hangt samen met de 

integratie van kinderen op school. Kinderen waarvan de vader niet in 

het arbeidsproces is opgenamen hebben meet problemen met bun functio-

neren op school. en hun band en betrokkenheid op school is minder 

goed (tabel 43). 

e) Urbanisatiegraad  

We hebben tussen de steden (Den Haag en Venlo) onderling geen enkel 

verschil gevonden met betrekking tot de schoolintegratie (tabel 44) 

van Haagse en Venlose jongeren. 

Opleidingsniveau  

Er blijkt een belanrgijk verband te zijn tussen het opleidingsniveau 

en het functioneren op school. Naarmate het opleidingsniveau stijgt, 

is het functioneren op school aanzienlijk beter. De resultaten op de 

index band/betrokkenheid geven echter minder grote verschillen te zien. 

Vooral de kinderen die op een MAVO/LBO opleiding zitten scoren op deze 

index lager dan kinderen van een hoger opleidingsniveau (tabel 45). 
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I. Gezinsintegratie, schoolintegratie en delinquentie  

Jongens  

Allereerst is de analyse op de 2 school indexen uitgevoerd (Band/betrok-

kenheid en functioneren) en de twee intermediaire variabelen (de fre-

quentie van het doorbrengen van de vrije tijd binnenshuis, en de fre-

quentie van spijbelen) met als afhankelijke variabele: delinquent ge-

drag. Be multiple correlatie is dan .46. 

Wanneer we in deze analyse ook de twee gezinsindexen betrekken (band 

en functioneren in het gezin) en de intermediaire variabele "frequentie 

en weglopen van huis", dan stijgt de multiple correlatie tot .49 (zie 

voor een overzicht van de resultaten tabel 46 van de bijlage). Toen 

alleen de variabelen die betrekking hadden op de gezinsintegratie ge-

analyseerd werden was de multiple correlatie .35. 

Het is dus niet zo dat er geen invloed van de gezinsintegratie is op 

delinquent gedrag. In dit geval is de geringe stijging van de multiple 

correlatie te wijten aan de multi-kollineariteit van de gezinsindexen en 

de schoolindexen. Omdat deze indexen semen hoog correleren is de toe-

gevoegde verklaarde variantie van de gezinsindexen laag. De correla-

tie van de regressiegewichten van de indexen functioneren op school 

en functioneren in het gezin is -.15; die van Band/betrokkenheid op 

school is -.21. 

De variabelen die delinquentie het best voorspellen in deze analyse zijn: 

functioneren op school en frequentie van spijbelen. Daarna kamen de andere 

variabelen die een steeds afnemende bijdrage leveren an de verklaarde 

variantie: band/betrokkenheid op school, frequentie van huis weglopen, 

doorbrengen van vrije tijd buitenshuis, band en functioneren in het gezin. 

Be intermediaire variabele: "frequentie van spijbelen" heeft hier dus een 

sterke eigen bijdrage met betrekking tot de verklaring van delinquentie. 

Snijbelen kan this niet uitsluitend gezien worden als een produkt van 

schoolintegratie. Be correlaties van de regressiegewichten van spijbelen 

zijn ook hoog (-.23 met functioneren op school-, - 13 met band/betrokken-

heid>. Gezinsintegratie is dus nauw verbonden aan schoolintegratie. 
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Meisjes.  

De zelfde analyses als voor jongens zijn herhaald voor de groep meisjes. 

De eerste analyse bevatte de twee schoolindexen en de intermediaire 

variabelen. De multiple correlatie was .46. Wanneer de gezinsindexen 

en de intermediaire variabele weglopen van huis worden toegevoegd 

stijgt de multiple correlatie tot .48. Ook hier speelt het verschijn-

sel van de multi-kollineariteit weer een rol. De correlatie tussen de 

regressie-gewichten zijn voor sommige variabelen ook nogal hoog: 

tussen functioneren op school en functioneren in het gezin is deze 

correlate -.14, tussen band/betrokkenheid op school en band in het 

gezin: -.16 en tussen band in het gezin en spijbelen: 

Slechts drie variabelen hebben bij deze analyse regressie-gewichten die 

significant van nul afwijken:"frequentie van spijbelen"levert weer de 

grootste bijdrage aan de verklaarde variantie, daarna komen "functio-

neren op school" en "doorbrengen van de vrije tijd buitenshuis". 

Zowel bij jongens als bij meisjes zijn de variabelen "frequentie van 

spijbelen" en "functioneren op school" het belangrijkstevoor het voor-

spellen van delinquentie in een regressieanalyse. In beide groepen 

speelt het multi-kollineariteitsverschijnsel een rol, doordat gezins-

indexen hoog correleren met schoolindexen. School-integratie en gezins-

integratie hebben dus onderling een sterke relatie. Er is een verschil 

in de significantie van de regressie-gewichten: bij de meisjes wijken 

slechts drie regressie-gewichten af van nul; bij de jongens wijken 

ze allemaal af. 

2. De socio-demografische variabelen en schoolintegratie  

De analyses zijn in verschillende stappen gebeurd. 

a) De zes belangrijkste socio-demografische variabelen (geslacht. leeftijd, 

opleidingsniveau, SES, urbanisatiegraad en werk-status van vader) zijn 

gerelateerd aan de twee schoolindexen (Band/betrokkenheid en Functioneren) 

en de twee intermediaire variabelen ("frequentie van spijbelen" en "vrije 

tijd besteding"). De canonische correlaties•waren .45, .25 en .07 voor 

het eerste drie paar canonische assen. Uit deze resultaten blijkt . dat vooral 

twee variabelen belangrijk zijn: leeftijd en opleidingsniveau. Daarom 

hebben we in de tweede stap alleen nog deze twee variabelen in de ana- 

lyse betrokken en hebben we dit voor jongens en meisjes apart gedaan. 
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b) Jongens  

Be canonische correlaties zijn .43 en .19 wat een verklaarde variantie 

oplevert van .22 (zie ook tabel 48 van de bijlage). 

Be canonische correlatie daalt nauwelijks en dit betekent dat de drie 

variabelen die uit de analyses zijn gehaald niet veel aan de verklaarde 

variantie toevoegden. Uit de resultaten blijkt (wanneer men de corre-

laties van de afzonderlijke variabelen met de canonische assen bestu-

deert) dat er een effect van leeftijd is en een effect van opleiding. 

Deze beinvloeden de schoolintegratie en het spijbelen onafhankelijk 

van elkaar; met andere woorden: ze zijn analytisch te onderscheiden 

mar in de praktijk is er (zoals al is aangetoond) een verband tussen 

deze twee variabelen. Het belangrijkste effect is de invloed van leef- 

tijd. Voorzover dit onafhankelijk van schoolniveau is beinvloedt dit het 

functioneren op school negatief, en bevordert dit het spijbelen. Wan-

neer het opleidingsniveau stijgt, functioneren kinderen beter op school 

mar omdat de leeftijd vaak ook enigszins stijgt wordt er ook lets 

meer gespijbeld. 

c) Ifeisjes  

De canonische correlaties zijn .41 en .25 vat een verklaarde variantie 

betekent van .22 (zie ook tabel 49 van de bijlage). Be resultaten 

zijn analoog aan die van de jongens. Er is een sterk effect van leef- 

tijd dat een negatieve invloed heeft op het functioneren, en dat spijbe-

len doet toenemen. Maar er is ook sprake van een invloed van het op-

leidingsniveau. Wanneer het opleidingsnveau stijgt, dan heeft dit een 

gunstige invloed op het functioneren op school terwijl het spijbelen 

wel enigermate toeneemt door de invloed van leeftijd. 

Als we kijken naar de belangrijkste variabelen die van invloed zijn 

op de integratie op school dan blijkt dat leeftijd de belangrijkste 

negatieve factor, is en opleidingsniveau de belangrijkste positieve 

factor. We stellen ook vast dat de invloed van leeftijn zwaarder 

weegt dan die van opleidingsniveau. 



Conclusies  

Er is gebleken dat een goede interpretatie op school een rem is op het 

ontwikkelen van delinquentie. Als kinderen een sterke band hebben met 

hum leraren (17e hypothese) een sterke betrokkenheid voelen met school 

(18e hypothese) en goed op school functioneren (19e hypothese) vertonen 

ze veel minder delinquent gedrag. 

We mogen besluiten dat een goede school integratie 	verband houdt 

met de mate van spijbelen en de variabele vrije tijdsbesteding, kin-

deren die goed op school zijn geintergreerd spijbelen minder en 

brengen vaker hun vrije tijd thuis door (20ste hypothese). Zij geven 

eveneens minder of geen delicten op (21ste hypothese). 

Met betrekking tot de socio-demografische variabelen kunnen we het vol-

gende besluiten. Oudere kinderen nemen meer afstand van het school-

gebeuren en scoren lager op de school-indexen (22ste hypothese). 

Naarmate het opleidingsniveau stijgt neemt de schoolintegratie toe (23ste 

hypothese). Er zijn bijna geen verschillen gevonden tussen Den Haag en 

Venlo. Anderzijds is het misschien niet zo verbazingwekkend.M4ar het 

verschil in delinquent gedrag tussen de twee steden kunnen we dus 

niet verklaren aan de hand van een verschil in schoolintegratie (24ste 

hypothese). 

We kunnen besluiten dat meisjes een sterkere band met school hebben en 

daar beter functioneren (25e hypothese). 

De werkstatus van vader heeft gevolgen voor de schoolintegratie van 

kinderen. Kinderen waarvan de vader werkloos of invalide is zijn minder 

goed geintegreerd op school (26e hypothese). 

We hebben geen verband gevonden tussen SES en schoolintegratie (27ste 

hypothese). 



V. De toetsing van  een  model  

Inleiding  

Na het formuleren van dehypotheses met betrekking tot school is 

een schema opgesteld (schema 2) dat alle relaties weergeeft tussen 

de belangrijkste geanalyseerde variabelen. 

Dit schema vormt een model dat op grond van onze hypotheses kon wor-

den samengesteld. Het zijn de relaties zoals die volgens de onderzoert 

kers zouden moeten gelden. Tot nu toe hadden we alleen gedeelten van 

het model getoetst. Zo is bijvoorbeeld gekeken naar de verhouding 

socio-demografische variabelen-sociale integratie (door middel van een 

canonische correlatie). Om delinquent gedrag te voorspellen iit sociale 

integratie werden verder regressie-analyses toegepast. 

Tot slot willen we daarom het gehele model toetsen aan onze gegevens 

waarbij alle onderlinge relaties worden onderzocht. 

Het computer programma LISREL is hier voor zeer geschikt. Men stelt 

hierin een aantal lineaire relaties vast zoals die op grond van het 

model worden verwacht(te vergelijken met een regressie analyse). 

Men maakt een onderscheid tussen 2 soorten variabelen. Endogene varia-

belen zijn variabelen die worden voorspeld uit andere variabelen en 

eventueel zelf weer andere endogene variabelen voorspellen.Exogene va-

riabelen zijh variabelen die uitsluitend een voorspellende waarde heb-

ben en die zelf niet voorspeld kunnen worden uit andere variabelen. In 

de vergelijkingen worden dus endogene variabelen voorspeld uit een aan-

tal andere exogene variabelen en eventueel andere endogene variabelen. 

In ons geval zijn leeftijd en opleiding de enige exogene variabelen: 

zij alleen worden niet uit anderen voorspeld. Alle andere variabelen 

zijn endogene variabelen. De volgende relaties zijn uiteindelijk be-

langrijk getbleken bij de analyse voor de jongeren. 

D = BG + FG + WL + VTB + BBS +FS + SP 

BG = SCH + LT 

FG = SCH + LT 

WT. = SCH + LT 

VTB = SCH + LT 



BBS = SCR + LT 

FS = SCH + LT 

SP = SCE + LT 
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Afkortingen: D = Delinquentie 

BG = Band met het Aezin 

FG = Functioneren in het Aezin 

WL = Weglopen van huis 

VTB = Vrijetijdsbesteding — 
BBS = Band Betrokkenheid op school — 
FS = Functioneren op school — 
SP = Spijbelen van school 

Later zullen deze vergelijkingen in "LISREL termen" warden uitgedrukt. 

Als invoer heeft het programa een variantie-coviantie matrix nodig 

of een correlatie matrix. Op basis van het model wordt een nieuwe 

variantie-covariantie (of correlatie matrix) samengesteld. Deze worden 

dan met elkaar vergeleken. Als maat hiervoor wordt de Chi-kwadraat be-

rekend. as de variantie-covariantie matrix die berekend wordt op basis 

van het model weinig afwijkt van degene die ingevoerd wordt, moet de 

chi-kwadraat laag zijn en is de kans dat het modellgoed is (P) groat. 

Er is weer apart voor jongens en meisjes een model opgesteld, dat met 

het computerprogramma LISREL is getoetst. 

I. Beschrijving van het model  

1. Jongens  

Het structurele model ziet er als volgt uit: 
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Endogene variabelen: 	 exogene variabelen: 

= nl= Band met het gezin 	1= Leeftijd 

n2= Functioneren in het gezin 2= opleidingsniveau 
n3= Weglopen van huis 
n4= Vrije tijd binnenshuis 
ns= Band betrokkenheid op school 
n6= Functioneren op school 
n7= Frequentie van spijbelen 
ns= Delinquent gedrag. 

De meetvariabelen zijn hier gelijkgesteld aan de latente variabelen 

We hoeven dus geen meetmodellen meer op te stellen. 

11)2x2) = correlatie matrix van 

11)(8x8) = diagnonaal = 
IMO 

tP2 4)3 

4J4 O .  4)6 
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Het model heeft een chi-kwadraat van 0,68 wat bij 1 vrijheidsgraad 

een kans geeft van 41%. Het model wijkt dus niet erg af van de gege-

yens. Wanneer we y15 op nul 1 vastzetten dan stijgt de chi-kwadraat 

tot 8,6 (1)-1: 0,01) wat een onwaarschijnlijk.model oplevert. 

2. Meisjes. 

Het structurele model ziet er voor de meisjes jets anders uit, er 

zijh wat minder vrije parameters. De endogene en exogene variabelen 

zijn hier hetzelfde,de symbolen eta en ksi houden hun betekenis. 
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Er zijn 6 parameters minder in die model. Dit model heeft een chi-kwadraat 

van 4,5 en 7 vrijheidsgraden wat een kans oplevert van 72%. Dit is dus 

een zeer goed model, er is slechts een kleine afwijking van de gegevens. 

Een model zonder yll heeft een chi-kwadraat van 9,65,wat slechts een 

kans geeft van 29%. (dit is bij een significant verschil bij pk: 0.5). 

3. Onderlinge relaties tussen de endogene variabelen  

Allereerst heeft men gepoogd deze relaties te bepalen via de matrix 8. 

Op deze manier echter was het model niet identificeerbaar. Om toch 

jets te weten te komen over deze relaties is * als een driehoeksmatrix 

gedefinieerd. 

Hierbij gaat het bepalen van de richting van het verband wel verloren. 

Omdat Y de variantie-covariantie matrix is van de residuterm C kan men 

dit residu beschouwen als de invloed van de endogene variabelen op el-

kaar von zover die voor n1 tot en met 117 niet verklaard wordt uit E1 

en/of E 2. 



4. De resultaten 

a) Jongens
* 

Socio-demografische variabelen en social integratie  

Leeftijd houdt verband met gezinsintegratie en schoolintegratie. Naar-

mate de leeftijd stijgt neemt de afstand van de jongens ten aanzien 

van hun ouders en hun school-milieu toe. Naarmate de jongens ouder wor-

den spijbelen ze vaker, brengen ze minder tijd binnenshuis door en neemt 

de kans op weglopen van huis toe. Opleidings-niveau heeft een minder 

sterke invloed op social integratie (school en gezin) en/de intermediare 

variabelen (weglopen en vrijetijdsbesteding). De relatie van opleidings-

niveau tot de gezinsindexen is niet geheel duidelijk. Men kan hier uiter-

aard moeilijk van oorzakelijke verbanden spreken. Maar het is wel duide-

lijk dat wat op school gebeurt On dit hangt ook af van het opleidings-

niveau) invloed heeft op de situatie in het gezin. We zien aan de LISREL 

gewichten dat naarmate het opleidingsniveau stijgt dit een negatieve re-

latie heeft tot de band met de ouders en een positieve relatie heeft tot 

het functioneren op school, Het opleidingsniveau heeft een duidelijke 

positieve invloed op het functioneren op school en een minder sterke, maar 

eveneens positieve invloed op de band en de betrokkenheid van de jongens 

met hun schoolmilieu. Naarmate het opleidingsniveau stijgt daalt de 

frequentie van het spijbelen, wordt er minder vrije tijd buitenshuis 

doorgebracht, en dealt de frequentie van weglopen van huis. En relatie 

hebben we nog niet besproken: dat is het verband opleidingsniveau- de-

linquentie, Aanvankelijk was de hypothese dat er geen directe invloed 

was van deze variabelen op delinquent gedrag. 

Naarmate het opleidingsniveau stijgt daalt het delinquent gedrag. Een 

model waar deze relatie wordt weggelaten heeft een redelijke kans,maar is 

wel significant slechter dan het model waar in deze relatie wel is op-

genomen. Het LISREL-gewicht wijkt dan ook af van nul (bij p .01), Het 

leek ons daarom niet juist deze relatie gewoon te negeren. Blijkbaar 

oefent opleidingsniveau een invloed uit op al dan niet delinquent gedrag, 

die gedeeltelijk onafhankelijk is van de school-en gezins-integratie 

en de intermediaire variabelen. 

* De resultaten zijn weergegeven in schema 1 en 2 (na tabel 49) van de 

bijlage. 
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2.Sociale integratie en delinquent gedrag  

Be schoolintegratie samen met frequentie van spijbelen heeft de sterkste 

invloed op delinquentie. Len goede integratie op school en weinig 

spijbelen betekent dat jongens minder delinquent gedrag vertonen. 

Een goede gezinsintegratie is eveneens een rem op delinquentie. Jongens 

die niet van hula weglopen, en die bun vrije tijd vaker binnenshuis 

doorbrengen vertonen minder delinquent gedrag. Vooral de relatie 

spijbelen-delinquentie is sterk. 

3. Be sociale integratie variabelen onderling  

Gezinsintegratie en de intermediaire variabelen  

Be situatie in het gezin heeft invloed op de drie intermediaire varia-

belen: een goede gezinsintegratie bevordert het doorbrengen van de 

vrije tijd binnenshuis en rent het weglopen van huis en het spijbelen 

af. 

Schoolintegratie en de intermedaire variabelen  

Schoolintegratie heeft eveneens een relatie met alle intermediaire 

variabelen. Len goede schoolintegratie heeft een remmende invloed op 

het weglopen van huis. Len slechte schoolintegratie bevordert apijbelen 

en het doorbrengen van vrije tijd buitenshuis. 

Wat op school plaatsvindt is blijkbaar zo belangrijk voor kinderen dat 

het de gezinssituatie beinvloedt, en dus invloed heeft op het weglopen 

van huis. Deze pijl was in het oorspronkelijke schema niet getrokken. 

Bit is dus een relatie die wij niet hadden gelegd maar die toch belang-

rijk is gebleken. 

Schoolintegratie en gezinsintegratie  

Duidelijk blijkt dat de twee schoolindexen en de twee gezinsindexen 

onderling samenhangen. Tussen de school en de gezinsintegratie is een 

sterke band. Opmerkelijk is dat juist de indexen die de band meten 

(gezinsband en band-betrokkenheid op school) een sterke positieve 

relatie vertonen en de twee indexen die het functioneren meten (functio-

neren op school en functioneren in het gezin) eveneens een sterke rela-

tie hebben. 

Pet model dat bier is 2:evonden door middel van Linn wijkt this heel 

weinig af van het model zoals dit in schema 2 was uiteengezet. 



b) De meisjes 

De resultaten van deze analyse vertonen grote overeenkomsten met die 

van de jongens. Alleen zijn er minder en minder sterke verbanden. 

1. Socio-demografische variabelen en sociale integratie  

Leeftijd heeft bij de meisjes een negatieve relatie tot verschillende 

variabelen. Naarmate de meisjes ouder worden groeit ook bij hen de 

afstand tot hun gezin en verslechtert hun functioneren op school. Ze 

brengen eveneens steeds minder vrije tijd thuis door en spijbelen 

vaker. Opleidingsniveau heeft minder sterke verbanden met de sociale 

integratie variabelen. Naarmate het opleidingsiveau stijgt verbetert 

het functioneren op school. Ook in dit model is er een onafhankelijke 

relatie van opleidingsniveau met delinquent gedrag en men kan hier de-

zelfde opmerkingen maken als bij de resultaten van de vorige analyse 

de (jongens). Zowel hier als bij de jongens is deze relatie niet 

bijzonder sterk. 

2. Sociale integratie en deliquent gedrag  

Zowel gezinsintegratie als schoolintegratie hebben invloed op het de-

linquent gedrag. Deze relatie is echter minder uitgesproken dan bij 

de jongens. Alleen de twee indexen die het functioneren meten, hebben 

een significante relatie tot delinquentie. Het doorbrengen van de vrije 

tijd binnenshuis en het feit dat men niet spijbelt heeft eveneens een 

gunstige invloed op delinquentie. Ook hier is de relatie spijbelen 

delinquentie erg sterk. 

3. De sociale integratie variabelen onderling  

Gezinsintegratie en de intermediaire variabelen  

Zoals bij de jongens heeft een goede gezinsintegratie tot gevolg dat de 

meisjes minder weglopen van huis, minder spijbelen en meer tijd binnens-

huis doorbrengen. 

Schoolintegratie en de intermediaire variabelen: 

Een goede integratie op school heeft dezelfde gevolgen als gezinsin-

tegratie: meisjes lopen minder vaak van huis weg, spijbelen minder vaak 

en brengen meer vrije tijd binnenhuis door. 



Gezinsintegratie en schoolintegratie:  

Be twee indexen voor het gezin en de twee schoolindexen hangen sterk 

semen. Ook bier weer is at een sterke band tussen gezinsintegratie en 

schoolintegratie. 

Het is een opmerkelijk resultaatdat veal gevonden relaties bij meisjes 

zwakker zijn dan bij jongens. Be invloed van weglopen op delinquent 

gedrag verdwijnt. Be invloed van leeftijd is minder stark dan bij de 

jongens en de invloed van opleidingsniveau is eveneens minder uitge-

sproken. Opleidingsniveau heeft echter wel een grote invloed op het 

functioneren op school en heeft evenals bij de jongens rechtstreekse 

invloed op delinquent gedrag. 

Be relaties tussen de endogene variabelen blijven globaal hetzelfde. 



Slotopmerkingen  

Allereerst is een beschrijving van de onderzoekpopulatie gegeven. 

Daaruit bleek dat praktisch alle leeftijdscategorieen redelijk ver-

tegenwoordigd waren evenals de verschillende opleidingsniveau's 

en alle socio-economischestrata. Er zijn evenwel weinig werkende 

jongeren en jongeren van etnische minderheden in de steekproef 

terecht gekomen. 

Er zijn in de vragenlijst vragen gesteld, naar zeven delicten. Op 

basis van de antwoorden hierop konden verschillende delinquentie-

maten worden samengesteld. Deze bleken allemaal nauw met elkaar samen 

te hangen. 

Als eerste stap in de analyse is onderzocht welke socio-demografische 

variabelen gerelateerd zijn aan delinquent gedrag, probleemgedrag en 

slachtofferschap. Er is toen besloten dat in het verdere verloop van 

het onderzoek van zes socio-demcgrafische variabelen bekeken zou.worden in 

hoeverre zij samenhingen met gezinsintegratie en schoolintegratie. 

Vervolgens is de gezinsintegratie geanalyseerd met betrekking tot de-

linquent gedrag. Hiervoor zijn eerste een aantal hypothesen geformu- 

leerd op theoretische gronden. Deze betroffen onze verwachtingen ten 

aanzien van de relatie tussen gezinsintegratie en delinquent gedrag en 

vrijetijdsbesteding en weglopen van huis. Er zijn eveneens hypotheses 

opgesteld ten aanzien van de relatie tussen de zes socio-demografische 

variabelen en gezinsintegratie. 

We hebben verschillende indexen geconstrueerd om de band en het func-

tioneren in het gezin te meten,Voor deze indexen is ook gecontroleerd 

in hoeverre zij de onderzoekpopulatie nauwkeurig in groepen indeelden. 

Dit bleek het geval te zijn. 

De resultaten zijn in het algemeen een bevestiging van de hypothesen. 

Gezinsintegratie blijkt nauw verbonden te zijn met de intermediaire 

variabelen en met delinquentie. De socio-demografische variabelen 

blijken eveneens samen te hangen met gezinsintegratie. Vooral leeftijd, 

en in mindere mate opleidingsniveau zijn factoren die een sterk ver-

band tonen met gezinsintegratie. We hebben alle analyses herhaald 

voor schoolintegratie. Hypotheses zijn geformuleerd op theoretische 

gronden en op basis van de verbanden tussen delinquent gedrag en de 

socio-demografische variabelen. De indexen zijn samengesteld op de-

zelfde wijze als voor de gezinsintegratie. In het algemeen zijn de 

hypothesen met betrekking tot schoolintegratie bevestigd. 
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Een belangrijk resultaat dat niet ward verwacht is de rechtstreekse 

invloed die de variabele opleidingsniveau op delinquent gedrag blijkt 

te hebben, afgezien van de invloed hiervan op de indexen voor gezins-

en schoolintegratie. Len verschil tussen jongens en meisjes is ge-

vonden, niet zo zeer in de aard van de verbanden dan wel in het felt 

dat veal relaties voor meisjes zwakker zijn dan voor jongens. 

Tenslotte is een model gevonden met behulp van LISREL dat in het al-

gemeen overeenstemt met de verwachtingen die in de hypothesen zijn 

neergelegd. 
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BIJLAGE I bij hoofdstuk fl 

Tabel 1: Overzicht van de leeftijdsopbouw van de steekproef voor Den 
Haag en Venlo (in percentages) 

Den Haag 	 Venlo 	 Totaal 
N . 1068 	 N . 781 	 N = 1849 

12 jaar 	15 	 15 	 15 

13 jaar 	15 	 17 	 16 

14 jaar 	17 	 15 	 17 

15 jaar 	17 	 16 	 17 

16 jaar 	18 	 17 	 18 

17 jaar 	18 	 17 	 18 

Totaal 	100 	 100 	 100 

Tabel 2: Overzicht van de leeftijdsopbouw van de jeugd Den Haag en Venlo, 
en van de steekproef van dit onderzoek (in procenten) 

Den Haag 	steekproef 
N = 18.953 	N = 794 

Den Haag 

Venlo 

•. 

Mannen 	 Vrouwen 

Den Haag 
N = 18060 

Mannen 	 Vrouwen 

steekproef 
N = 287 

12 jaar 	 15 	 15 	 15 	 19 

13 jaar 	 15 	 21 	 15 	 21 

14 jaar 	 17 	 21 	 15 	 18 

15 jaar 	 17 	 19 	 17 	 17 

16 jaar 	 18 	 15 	 18 	 13 

17 jaar 	 18 	 8 	 19 	 12 

totaal 	 100 	 100 	 100 	 100 

Venlo 	steekproef 	 Venlo 	steekproef 
N . 3463 	N = 563 	 N = 3165 	N = 219 

12 jaar 	16 	 16 	 15 	 13 

13 j aar 	17 	 16 	 17 	 18 

14 jaar 	16 	 18 	 17 	 15 

15 jaar 	16 	 18 	 17 	 17 

16 jaar 	17 	 16 	 17 	 18 

17 jaar 	18 	 17 	 17 	 18 

totaal 	100 	 100 	 100 	 100 



Tabel 3: Verdeling naar natiohaliteit in de steekproef (in %) 

Nederlands 

Ned. Surinaams 

W. Europees1 

N. Europeesj 

Z. Europeesi 

N. Afrika 

Anders 

Totaal 

N = 

Den Haag 	 Venlo 	 Totaal 
N = 1067 	 N = 781 	 N= 1849 

93.1 

3.4 

1.6 

1.6 	 1.2 	 1.4 

0.4 , 	 1 	 0.6 

100 	 100 	 100 

Tabel 4: Verdeling van de steeknroef per schooltype (in %) 

Den Haag 	 Venlo 	Totaal 
1068 	 781 	 1849 

1. Lager onderwijs 13 	 12 	 12 

LAVO 

2. L.3.0./MAV0 	56 	 47 	 52 

3. X.E.O./HAVO 	18 	 22 	 20 

4. VWO 	 12 	 18 	 15 

Anders 	 1 	 1 	 1 

100 

95.3 

0.6 

1.9 

94 

2.2 

1.7 

100 	 100 

Tabel 5: Overzicht van de sociaal ekonomische status in Den Haag en Venlo 
(in percentages) 

Den Haag 	 Venlo 	 •Totaal 
N = 	 1068 	 781 	 1849  

I. ongeschoolde arbeiders 	11 	 15 	 13 

2. geschoolde arbeiders 	32 	 24 	 28 

3. lagere employes 	 18 	 19 	 19 

4. zelfst. boeren .2 	 21 

bedrijfshoofd 	

] 

9.2 	

5 j 

15 

(Z. c  9 personen) 	 9 	 10 	 10 

5. middelbare employes 	24 	 17 	 21 

6. hogere beroepen 	 5 	 9 	 7 

	

100 	 100 	 100 



Tabel 6: Overzicht van de groep die delicten heeft opgegeven (in %) 

Totaal Laatste jaar 	Uitsluitend vroeger 

N = 	1849 	 1849 	 1849 

ja 	46 	 30 	 26 

nee 	54 	 70 	 74 

1 00 	 100 	 1 00 

Tabel 7:Overzicht van de frequentie verdeling 'an de gehele periode, 
en van het laatste jaar (in %) 

Totaal 	 Laatste jaar 	Vroeger 

N = 	 844 	 556 	 481 

1 delict 	 53 	 60 	 78 

2 verschillende 
delicten 	 27 	 23 	 18 

3 verschillende 
delicten 	 12 	 12 	 4 

4 verschillende 
delicten 	 8 	 5 

100 	 100 	 100 

Tabel 8: Frequentiemaat voor gepleegde delicten in het laatste jaar (i n  %) 

Frequentiemaat 	 Aantal minderiarizen  

N = 556 

1 	 32 

2 	 27 

3 	 15 

4 	 11 

.5+ 	 16 

100 



Tabel 9: Frequentie verdeling naar type delict (in %) 

N = 	 210 

1 delict 	 80 	 86 

2 verschillende delicten 20 	 13 	 46 

3 verschillende delicten 	 1 	 33 

4 verschillende delicten 	 21 

Tabel 10: Tijdstip vaft d'e opgegeven delicten per 
delict soon (in ;) 

N = 

vrneger 

laatste 
jaar 

vroeger en 
laatste 
jaar 

respondenten met 	respondenten met 	respondenten met 
agressieve delic— 	vermogensdelic— 	agressieve en ver- 
ten 	 ten 	 mogensdelicten 

210 

22 

69 

9 

100 	 100 

Tabel 11: Frequentiemaat van het probleemgedrag (in %) 

N = 	 1849 

nooit 	 75 

1 lage frequentie 	 11 

2 	 10 

3 	 4 

4 hoge frequentie 	 1 

agressieve 	vermogens 
delicten 	delicten 

100 	 100 	 100 

328 

62 

31 

8 

328 	 306 

agressieve en 
vermogens delic-
ten 

306 

13 

39 

48 

100 



100 

Tabel 12: Aantal delictea dat ontdekt is volgens 
eigen opgave (in %)x 

Vernieling 	diefstal 	fietsen- 	joy-riding 	winkel- 

op school 	diefstal 	 diefstal 

N = 	 229 	 83 	 100 	 14 	 175 

ja 	 41 	 12 	 17 	 (4) 	 27 

nee 	 5 	 88 	 83 	(10) 	 73 

100 	 100 	 100 	100 	 100 

Aantallen die te klein zijn om percentages te vormen worden tussen 
haakjes gezet. 

Tabel 13: Overzicht van de ontdekking door de politie (in Um 

Vernieling 	diefstal 	fietsen- 	joy-riding 	winkel- 
op school 	diefstal 	 diefstal 

N 	 94 	 12 	17 	 4 	 47 

Door de 
politie 
ontdekt 49 (2) ( 6) ( 2) 17 

Door an- 
deren 
(ouders, 
belang- 
hebbenden) 	51 	 (10) 	(11) 	 (2) 	 83 

Aantallen die te klein zijn om percentages te vormen worden tussen 

haakjes gezet. 

100 



lste Homals oplossing: 

De samenhang tussen deze delinquentiematen  

Overzicht van de variabelen: 

We geven eerst een overzicht van de variabelen die in de analyse zijn 

opgenomen. De totale populatie is bij de analyse betrokken ( N = 1849). 

I. Een variabele die aangeeft hoeveel verschillende typen delicten het 

laatste jaar zijn gepleegd volgens de eigen opgaven. 

2. Een variabele die de frequentie aangeeft voor het laatste jaar. Deze 

variabele schommelt tussen 1 en 5. De code 6 is voor de groep zonder 

delicten in het laatste jaar. 

3. Een variabele die een dichotomie is van de voorgaande. 

Er zijn dus twee codes: 1. wel delicten opgegeven voor het laatste 

jaar, 

2. geen delicten tijdens het laatste jaar. 

4. Een variabele die aangeeft hoeveel verschillen4e . delicten 

zijn gepleegd, het laatste jaar en daarvoor (deze variabele schom-

melt tussen 1 en 4, 5 is de groep die geen delicten opgeeft). 

5. Een variabele die een dichotomisering is van de voorgaande, de 

twee codes zijn 1: ooit delicten gepleegd 

2: nooit delicten gepleegd. 

6. Een "tijdsvariabele". 

De codes zijn: I. alleen vroeger delicten gepleegd 

2. alleen het laatste jaar 

3. zowelvroegerals het laatste jaar 

4. geen delicten opgegeven. 

7. Een variabele die onderscheid maakt tussen de aard van de opgegeven 

delicten. 

De codes zijn: I. alleen agressieve delicten 

2. alleen vermogensdelicten 

3. zowel agressieve als vermogensdelicten 

4. geen delicten opgegeven. 



Een overzicht van de gegeneraliseerde factorladingen van de oplossing 

met 2 dimensies. 

Eigenwaarden: le dimensie 

2e dimensie 

dimensie 1 	 dimensie 2 

variabele: 	i 	.97 	 .78 

2 	.97 	 .76 
. 3 	.97 	 .06 

4 	.96 	 .95 

5 	.93 	 .26 

6 	.77 	 .50 

7 	.97 	 .88 

.883 

.457 

totale stress 	 1.340 

Deze Homals oplossing geeft, levert hoge eigenwaarden op en is uitzonder-

lijk goad. Dit is niet echt verrassend gezien steeds hetzelfde wordt ge-

meten bij de verschillende variabelen. Ala we naar de gegeneraliseerde 

factorladingen kijken dan kunnen we het.volgende opmerken. 

-•Op de eerste dimensie zijn alle gegeneraliseerde factorladingen zeer 

hoog: alien zijn meer dan .90, behalve variabele 5 (de tijdsvariabele). 

- Op de tweede dimensie is het iets anders. 

- Variabele 4 (de variabele die aangeeft hoeveel delicten over het al-

gemeen zijn opgegeven) laadt weer heel hoog (.95). 

- De variabelen 1, 2 en 7 laden ook hoog (.78, .76, en .88). Dit zijn 

twee variabelen die betrekking hebben op.de  frequentie van het laatste jaar, 

en de variabele die de aard van de delicten aangeeft. 

- De variabelen 1, 5 en 6 hebben ladingen die aan de lage kant zijn 

(.06, .26 en .50). 

- De variabelen 3 en 5 zijn de 2 dichotome variabelen. Variabele 6 is 

de tijds-variabele. 

We kunnen dus zeggen dat de aerate dimensie vooral aangeeft of men delicten 

heeft gepleegd, terwij1 de tweede dimensie de frequentie ervan meet. 
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De eerste dimensie maakt onderscheid tussen het al dan niet plegen van 

delicten, de jongeren die nooit lets hebben gedaan staan links op de 

afbeelding, de jongeren die wel eens lets gedaan hebben zijn rechts 

afgebeeld. 

De verticale dimensie maakt onderscheid tussen de frequentie waarmee 

Us delicten werden gepleegd. Bovenaan bevinden zich de jongeren die 

slechts 1 delict hebben opgegeven, onderaan zijn diegenen geplaatst die 

veel hebben opgegeven. 
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2e Homals oplossing  

I. Variabelen die zijn geanalyseerd  

1. politiecontacten; code 1: politiecontacten gehad 

2: geen politiecontacten gehad. 

2. Aantal verschillende delicten die zijn gepleegd (vroeger en in het 

laatste jaar). 

De codes lopen van 1 (1 enkel felt) naar 4 (4 verschillende soorten 

feiten). 

3. de frequentiemaat 

De codes lopen van 1 naar 5 (5 en meer op de frequentiemaat). 

4. type delict: 1 . uitsluitsend vroeger 

2 = uitsluitend vermogensdelicten 

3 . zowel agressieve als vermogensdelicten 

5. tijdsvariabele: I. uitsluitend vroeger 

2. uitsluitend het laatste jaar 

3. zowel vroeger als het laatste jaar 

6. Probleemgedrag. De codes lopen van 1 tot 3, 4 staat voor "geen 

probleemgedrag". 

2. De oplossing  

. De eigenwaarden zijn: 0.53 

tot 	0.28 

0.80 

• De gegeneraliseerde factorladingen 

dimensie I 	dimensie 2 

	

variabelen I 	 0.49 	 0.1 

	

2 	 0.96 	 0.40 

	

3 	 0.65 	 0.63 

	

4 	 0.89 	 0.72 

	

5 	 0.76 	 0.75 

	

6 	 0.44 	 0.19 
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Deze cijfers laten zien dat het om een goede oplossing gaat. De eigen-

waarden zijn hoog. De variabelen hebben allemaal vrij hoge factorla-

dingen. 

Op de eerste dimensie "laden" elle variabelen vrij hoog, de vier delin-

quentiematen hebben ladingen tussen 0.96 en 0.65. De variabele politie 

contact heeft een lading van 0.49. Deze variabele echter heeft maar twee 

categorieen, en dat heeft een nadelige invloed op de factorladingen. 

De variabele probleemgedrag heeft een lading van 0.44. 

De tweede dimensie maakt vooral een onderscheid in de frequentie van 

het delinquent gedrag. Alleen de delinquentiematen laden hoog op deze 

dimensie. 



66 

4 41 

vermogens-
® delicten 

vrop_ger alleen 

Ag,sessieve 

delicten 

gee 
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gedrag 
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PC 	1 

Schema 2: 2e Homals oplossing: Politie-contacten 

3x 

3x 

3) 

II 

Agr.+ 
Verm. 
delicten 

vroeger en 
laatste jaar . 	. 	. 	. _ . _ 



1. Variabelen die zijn geanalyseerd 

1. politiecontacten;code 1: politiecontacten gehad 

code 2: geen politiecontacten gehad. 

2. aantal verschillende delicten die zijn gepleegd (vroeger en in het 

laatste jaar). 

De codes lopen van 1 (1 enkel feit) naar 4 (4 verschillende soorten 

feiten). 

3. de frequentiemaat 

De codes lopen van 1 naar 5 (5 en meer op de frequentiemaat). 

4. type delict: 1 = uitsluitend agressieve delicten 

2 = uitsluitend vermogensdelicten 

3 = zowel agressieve als vermogensdelicten 

5. tijdsvariabele: 1. uitsluitend vroeger 

2. uitsluitend het laatste jaar 

3. zowel vroeger als het laatste jaar. 

6. Probleemgedrag. De codes lopen van 1 tot 3, 4 staat voor "geen 

probleemgedrag". 

2. De oplossing 

• De eigenwaarden zijn: 0.53 

0.28 
lit: 	0.80 

• De gegeneraliseerde factorladingen 

dimensie 1 	dimensie 2 

	

variabelen 1 	 0.49 	 0.1 

	

2 	 0.96 	 0.40 

	

3 	 0.65 	 0.63 

	

4 	 0.89 	 0.72 

	

5 	 0.76 	 0.75 

	

6 	 0.44 	 0.19 
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Deze cijfers laten zien dat het om een goede oplossing gaat. De eigen-

waarden zijn hoog. De variabelen hebben allemaal vrij hoge factorla-

dingen. 

Op de eerste dimensie"laden u alle variabelen vrij hoog, de vier delin-

quentiematen hebben ladiugen tussen 0.96 en 0.65. De variabele politie 

contact heeft een lading van 0.49. Deze variabele echter heeft maar twee 

categorieen, en dat heeft een nadelige invloed op de factorladingen. 

De variabele probleemgedrag heeft een lading van 0.44. 

De tweede dimensie maakt vooral een onderscheid in de frequentie van 

het delinquent gedrag. Alleen de delinquentiematen laden hoog op deze 

dimensie. 
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Bijlage II (bij hoofdstuk II) 

Bijlagen 

I. Tabeilen 

Tabel 1: Aantal verschillende opgegeven delicten naar geslacht (in %) 

jongens 	 meisjes 

N = 	 663 	 121 

frequentie van de 	 1 delict 	56 	 70 
verschillende op- 	 2 verschillen- 
gegeven feiten 	 de delicten 	30 	 25 

3 of-meer 	14 
5 

X2= 11,7; d.f. = 1; P‘ 0,002 

Tabel 2: Het moment van plegen_naar geslacht (in %)  

jongens 

N 	 723 

alleen vroeger 

alleen het laatste jaar 

zowel vroeger als het 
laatste jaar 

X
2
= 15,8; d.f. = 2; P . 0,0004 

N = 

X
2= 41,5; d.f. = 2; P < 0,0001  N■ 

100 	 100 

32 

44 

24 

100 

Tabel 3: Verdeling van type delict naar geslacht (in %) 

meisjes 

121 

48 

40 

12 

100 

jongens 	meisjes 

723 	 121 

uitsluitend agressieve 
delicten 	 27 	 14 

uitsluitend vermogens- 
delicten 	 34 	 65 

agressieve en vermo- 
gens delicten 	 39 	 21 

100 	 100 



N = 

X
2= 1,7; d.f.= 3; P <0,62 

X 2= 5,1; d.f. = 5; P <0,40 

Schooltype: 

N = 

- 16 - 

Tabel 4: Probleemgedrag bij jongens en meisjes (in %) 

jongens 	meisjes 

1350 	 499 

geen probleemgedrag 	 75 	 74 

1 	 11 	 11 

2 	 9 	 11 

3 	 5 	 4 

100 	 100 

label 5: Delicten per leeftijdscategorie (frequentiemaat van het 
laatste jaar in %) 

12 	 13 	14 	15 	16 	 17 

N = 	293 	356 	355 	331 	281 	231 

niet 	75 	70 	70 	67 	67 	70 

wel 	25 	30 	30 	33 	33 	30 

100 	100 	100 	100 	100 	100 

Tabel 	Verdeling van leeftijd near schooltype in % 

12 jaar 	13 jaar 	14 jaar 	15 jaar 	16 jaar 17 jaar 

291 	355 	354 	331 	280 	215 

Legere school/ 
LAVO 	 41 	II 	5 	6 	6 	5 

LBO/MAVO 	35 	56 	62 	69 	55 	40 

MBO/HAVO 	 13 	17 	12 	13 	24 	40 

VWO 	 11 	16 	21 	12 	14 	15 

• 
X2 	

376,1 ; d.f .a 5; P‘: 0.01 

100 	100 	100 	100 	100 	100 



Lagere school/LAVO 	 LBO/MAVO 	 MBO/HAVO 	 VW0 

Frequentie- 
maat 	12-13j 	I4-15j 	16-17j 	12-13j 	14-15j 	16-17j 	12-13j 	14-15j 	I6-17j 	12-13j 	14-15j 	16-17i 

_  

N = 	 159 	39 	28 	302 	440 	241 	100 	35 	154 	85 	115 	72 

0 	67 	46 	57 	69 	67 	63 	81 	76 	76 	85 	78 	76 
Bins tens 	I 

33 	54 	43 	31 	33 	37 	19 	24 	24 	15 	22 	24 
lelict  

terdeling 	1 	11 	13 	7 	14 	12 	8 	8 	8 	3 	5 	8 	6 
)innen de 
;  roep met 	2 	10 	15 	7 	6 	9 	10 	6 	5 	5 	7 	10 	7 

I 	delict 	3 	12 	26 	29 	11 	12 	19 	6 	11 	15 	3 	4 	11 d meer  

100 	100 	100 	100 	100 	100 	100 	100 	100 	100 	100 	100 

Tabel 7: De verdeling van de frequentiemaat (voor het laatste jaar) per leeftijdscategorie gecontroleerd voor 
schooltype (in %) 
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Tabel 8: Verdeling van de frequentie maat per leeftijdscategorie 
binnen de groep die &en delict opgaf tijdens het laatste 
jaar (in %) 

12 jaar 	13 jaar 	14 jaar 	15 jaar 	16 jaar 	17 jaar 

N a 	74 	 105 	107 	108 	92 	70 

1 	 40 	 41 	31 	37 	16 	26 

2 	 31 	 21 	33 	25 	28 	21 

3 en meer 29 	 38 	36 	38 	56 	53 

100 	 100 	 100 	 100 	100 	100 

2a 28,2; d.f. a 10; P < 0,003 

Tabel 9: Type delict n.aar leeftijd (in %) 

leeftijd 	12 jaar 	13 jaar 	14 jaar 	15 jaar 	16 jaar 	17 jaar 

N = 	 114 	157 	161 	171 	138 	103 

agressieve 
delicten 	34 	29 	24- 	23 	19 	22 

vermogens- 
deticten 	39 	41 - 	43 	40 	37 	29 

agressieve- 
en vermo- 
gensdelicten 	27 	30 	33 	37 	44 	49 

2= 22,6; d.f.= 10; P 	0,0 1  

100 	100 	100 	100 	100 	100 



leeftijd 

Tabel 10: Probleemgedrag naar leeftijd 

12 	13 	14 	15 	16 	17 

N= 	 293 	356 	355 	331 	283 	231 

	

geen probleemgedrag 84 	87 	78 	70 	66 	57 

1 	 11 	7 	12 	13 	10 	16 

2 	 4 	4 	7 	13 	15 	17 

3 	 1 	2 	3 	5 	8 	10 

X2= 128,6; d.f. = 15; P4 0,0001 

Tabel 11: Opgegeven strafbare feiten, delicten naar opleidingsniveau 

(delicten van het laatste jaar in 7,) 

lag. school/LAVO LBO/MAVO 	MBO/HAVO 	VWO 

X2= 38,8; d.f.=3; P.(0,0001 

N 

N = 

X
2
= 3,9; d.f. = 6; P 	.68 

226 	 989 	 334 . 	272 

geen delicten opgegeven 55 	 58 	 43 	42 

wel delicten opgegeven 	45 	 42 	 57 	58 N = 1826 

100 	 100 	 100 	100 

Tabel 12 Frequentie van de opgegeven delicten naar schooltype 

lagere school 	MAVO 	HAVO 
MAVO 	 LBO 	 MBO 

98 	453 	 124 	 97 

1 	 55 	 57 	 60 	 63 

2 	 34 	 29 	 25 	 28 

3 en meer 	11 	 14 	 15 	 9 

100 	 100 	 100 	 100 



N = 

Legere 
school/ 
LAVO 

HANOI 
LBO 

Him/ 
MBO 

VWO 

X
2
= 189,9; d.f. = 5; P40.001 

N = 

X2= 20,8; d.f. = 9; P,0,01 
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Label 13 Schooltype near S.E.S. (in %) 

SES: 	Ongeschoolde Geschoolde Lagere Zelfstan- Middelbare Hogere 
arbeiders 	arbeiders employes digen 	employes 	beroepe 

227 	 498 	321 	201 	356 	123 

20 	 15 	13 	8 	7 	6 

64 	 64 	52 	50 	44 	30 

10 	 13 	23 	25 	23 	27 

6 	 8 	12 	17 	26 	37 

100 	 100 	100 	100 	100 	100 

Tabel 14: Verdeling van het probleemgedrag naar schooltype 

lagere school 	MAVO 	HAVO 
LAVO 	 LBO 	MBO 

VW0 

226 	 989 	339 	272 

probleemgedrag 

geen 	 75 	 73 	75 	83 

1 	 12 	 21 	 12 	 10 

2 	 10 	 10 	 10 	 5 

3 	 3 	 5 	 2 	 2 

100 	 100 	100 	100 



.X2= 10,9; .d.f.= 5; P.4.  0,052 

2 
X' 3,25; d.f.=10; P.‘ 0,97 

Uitsluitend 
vroeger 

Uitsluitend 
het laatste 
jaar 

Zowel vroeger 
als het laat-
ste jaar 

Tabel 15: Verdeling van de opgegeven delicten naar S.E.S. (in %) 

S.E.S. laag 	1 	2 	3 	4 	5 	6 	hoog 

N = 	 232 	503 	325 	205 	359 	125 

ja 	 60 	56 	50 	52 	49 	49 

nee 	 40 	44 	50 	48 	51 	51 

100 	100 	100 	100 	100 	100 

Tabel 16: Type delict naar S.E.S. (in %) 

X 2= 15,0; d.f.= 10; P 	0,13 

S.E.S. 

laag 	1 	2 	3 	4 	5 	6 	hoog 

N = 	 113 	244 	148 	101 	140 	53 

Type delict: 

Uitsluitend 
agressieve 
delicten 	 27 	25 	23 	23 	27 	23 

Uitsluitend 
vermogens 
delicten 	 35 	37 	41 	42 	39 	43 

Agressieve en 
vermogensde- 
licten 	 38 	38 	36 	35 	34 	34 

Tabel 17: Tijdsvariabelen naar S.E.S. (in %) 

S.E.S. 

laag 	1 	2 	3 	4 	5 	6 	hoog 

N = 	 113 	244 	148 	101 	140 	53 

25 	31 	41 	32 	39 	36 

54 	47 	37 	46 	36 	40 

21 	22 	22 	22 	25 	24 



Geen probleem-
gedrag 

1 

2 

3 en meer 

N = 

nee 

ja 

X 2= 6,6; d.f.= 15; P< 0,96 

Delinquentie 

X2= 4,4; d.f.= 1; P 	0,03 
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Tabel 18: Probleemgedrag naar S.E.S. (in %) 

laag 	1 	2 	3 	4 	5 	6 	hoog 

N = 	 232 	503 	325 	205 	359 125 

	

73 	76 	73 	73 	78 	75 

	

11 	11 	12 	12 	9 	11 

	

10 	9 	10 	11 	10 	10 

	

6 	4 	5 	4 	3 	4 

Tabel 19: Verdeling van de opgegeven strafbare feiten in Den Haag 

en Veal° ( in %) 

Delinquentie 	 Den Haag 

N= 1 	1068 

X2= 22,1; d.f,= 1; P ‘0,001 

4) F= 3,31; d.f. = 1; P 	0.05 

Venlo 

781 

nee 	 43 	 54 

ja 	 57 	 46 totaal 

100 , 	 100. 

Tabel 20: Verdeling van de opgegeven strafbare feiten van het laatste 
jaar in Den Haag en Venlo (in %) 

Den Haag 	 Venlo 

1068 	 781 

68 	 72 

32 	 28 

100 	 100 

X 	 0.81 	 0.63 0.75 ' 



N = 

N= 

geen 

1 

2 

3 en meer 

2,4; d.f.=2; P.‘ 0,29 

X.
2
= 1,24. d f. = 2; 13(' 0.74 

Tabel 21 : Aantal verschillende strafbare feiten naar stad (in %) 

1 enkel felt 

2 verschillende feiten 

3 en meer verschillende feiten 

Den Haag 	 Venlo 

535 	 309 

58 	 58 

30 	 27 

12 	 15 

100 	 100 

Tabel 22: Aard opgegeven delicten in Den Haag en Venlo - in % - 

Den Haag 	Venlo 

N= 

Agressieve delicten 	 10 	 13 	1849 

Vermogensdelicten
x) 

22 	 13 	1849 

Agressieve en vermogensde1icten 2) 	 18 	 14 	1849 

x De chi kwadraat is significant bij respectieve,lijk N;0.001 en P4 , -0;01 

Tabel 23: Verdeling van het probleemgedrag in Den Haag en Venlo (in %) 

Den Haag 	 Venlo 

1068 	 781 

	

74 	 75 

	

11 	 11 

	

10 	 10 

	

5 	 4 

100 	 100 



TabeI 24: Delicten voor Den Haag en Venlo, gecontroleerd voor S.E.S. 
(vroeger en laatste jaar) (in %) 

x2= 5,6; d.f. = 2; P (0,06 

1 heeft ooit een delict 
opgegeven (vroeger 
en laatste jaar) 

2 X = 2,3; d.f.= 1; P432 

2.heeft minstens 1 de-
- lict op de frequentie 
maat voor het laatste 
jaar 

X2 = 0,5; d.f. = 1; P‘0,46 

Moeder werkt niet X = 1.73 

Moeder werkt 	X = 1.76 

Totale populatie X = 1.74 

F = 0,21; P40,61 

— 24 — 

Den Haag 

N= 	vroeger 	laatste 	vroeger en 
jaar 	laatste jaar 

moeder werkt niet 

51 

29 

Venlo 

delicten 

niveau S.E.S. laag (1) 	 54 	 40 	735 

midden (2) 	52 	 4! 	530 

hoog (3) 	 42 	 36 	484 

Tabel 25: Verdeling van de tijdsvariabele in Den Haag en Venlo (in%) [ 

Den Haag 535 	36 	40 	 24 	100 
Venlo 	309 	30 	48 	 21 	100 

Tabel 26: Verdeling van de strafbare feiten naar werkzaamheid van moeder 
(in %) 

moeder werkt 	N = 

55 	1812 

31 	1812 



Tabel 27: Frequentiemaat van zelfopgegeven delicten naar nationaliteit 
(laatste jaar, in %) 

Nationaliteit: 

N = 

le= 0,0; d.f. = 1; P4'1,0 

N 

X
2
= 9,3; d.f. = 2; P‘0,009 

x2= 22,3; d.f. = 6; P‘0,001 

Nederlandse 	 Anders 

Wes t-Europees Noord-amerikaans 

1769 	 67 

geen delicten 	 70 	 70 

wel delicten,- 	 30 	 30 

100 	 100 

label 28: Verdeling van de groep die minstens 1 delict heeft opgegeven 
naar de werkzaamheid van vader (in %) 

Werkt 	 Werkloos 	 Invalide 

1425 	 55 	 146 

geen delinquentie 	72 	 67 	 60 

Delinquentie 	 28 	 33 	 40 
(laatste jaar)  

.100 	 100 	 100 • 	• 

label 29: Verdeling van het probleemgedrag naar de werkzaamheid van 
vader (in %) 

Probleemgedrag 	Werkt 	 Werkloos 	 Invalide 

N = 	 1425 	 55 	 146 

geen 	 78 	 80 	 62 

1 	 10 	 13 	 15 

2 	 9. 	 7 	 14 

3 en meer 	 3 	 8 

100 	 100 	 100 . 



aantal delicten 

N=844 

1 	 26 

2 	 38 

3 	 56 

4 	 77 

i= 87,4; d.f. = 3; P(0,0001 
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Tabel 30: Opgegeven politiecontacten naar aantal opgegeven delicten 

en frequentiemaat - in 7. 

frequentiemaat 

N=556 

1 	 31 

2 	 41 

3 	 49 

4 	 47 

5 	 66 

X2= 32,4; d.f.= 4; 120,0001 



2. Grafieken 

Grafiek 1: Frequentie van het totaal aan opgegeven delicten in % 
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Grafiek 2: Verdeling van de groep die een delict opgeeft per leeftijds-
categorie gecontroleerd voor opleidingsniveau (in %) 

2. 3 
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Grafiek 3: Verband tussen de tijdsvariabele ea leeftijd 
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Grafiek 4: Delicten per school 	(controle voor leeftijd in %) 
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Grafiek5: Aantal jongeren die wel delicten opgaven, naar school—
type, gecontroleerd voor S.E.S. (in %), (zie ook tabel 
luvan de bijlage). 

Grafiek §: Verdeling van de delinquentie naar schooltype (in %) 
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Grafiek 7 : Verdeling van de jongeren per type delict naar S.E.S. 
(in %) 
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Grafiek 8 : Verdeling van het probleemgedrag en de delinquentie naar de 
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gtnaGE III (bij hoofdstuk II, IV en V) 

TABEL 1: Index -constructue van de gezinsvariabelen  

I. Band met ouders 

directe controle 

	

4.64 	1 	0.03 

hoe laat thuis 	 x 	 x 
luisteren naar ouders 	42.90 	1 	<0.01 	x 	 x 
met wie uitgaan 	 47.56 	 0.0 	x 	 x 

cammunicatie 
1•1•■•■■ ■■■■11•■■•■■ 

bespreken probl.+ vader 	26,27 	2 	A:0.01 	x 	 x 
bespreken probl.+•moeder 25,05 	2 	<0.01 	x 	 x 
reactie ouders goed 
gedrag 	 8,16 	1 	<0.001 	x 	 x 
verdienen van straf 	11,08 	2 	<0.004 	x 	 x 

identificatie 
•••■■=10 ■■■•■•••■•■•■••••■•111101•10 

trots op vader 	 1,60 
trots op moeder 	 0,10 

II. Functioneren  

activiteiten 
WWI ■■■■■■•■■1111•■■ 

gezinsactiviteiten 	30,30 	1 	A:0.01 	x 	 x 
sporten 	 7,80 	3 	<0.05 	x 	 - 
naar film 	 0,60 	1 	A:0.40 	- 	 - 
frequentie filmbezoek 	5,03 	2 	A:0.08 	- 	 - 
week-end uitstapjes 	5,70 	3 	<0.12 	- 	 - 
samen met vakantie 	12,90 	3 	A:0.005 	x 	 x 

sfeer thuis/ruzies 
■■■■■ 	 ■■■■■ ■■ 

kruistabellen van in Homals- in Index 
de gezinsvragen 	analyse 
met delinquent ge- 
drag 

X2 	df 

1 	<0.20 
1 	<0.90 

••■• 

••• 

gezelligheid thuis 	18,13 	2 	<0.01 	x 	 x 
ruzies thuis 	 42,90 	2 	<0.01 	x 	 x 
ruziea + vader 	 34,90 	2 	<0.01 	x 	 x 
ruzies + moeder 	 16,60 	2 	<0.01 	x 	 x 
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Schema: 1. Categorie- -Scoises van de Hamals-analyse van de vragen die de 

Communicatie index samenstellen. 

Symbolen van de 

variabelen 

SV Verdien je meestal,je standje? 	 .30 	 .08 

KK Krijg je wel eens een kompliment? 	 .24 	 .1 

PV Bespreek je je problemen met je vader? 	 .50 	 .50 

PM Bespreek je je problemen met je moeder? 	 .64 	 .61 

1ste eigenwaarde 	.42 

2e- eigenwaarde 	.32 

Discriminatiematen 

le dimensie 	2e dimensie 



Schema: 2 : Observatiescores van  de Homals-analyse van de vragen die de  

communicatie index samenstellen  (zie ook schofia 1)  

Code op de 

communicatieindex (in) 

4 	.1- 

- 40 - 

••••• 

4. 

9 



Band: 

communicatie en directe 
controle 

-41 - 

Tabel 2: Chikwadraat van de kruistabellen van de gezinsindexen  

onderling, met het aantal vrijheidsgraden (d.f.) en de  

significantie (p). 

Indexen 	 X2 	 dj 

123.5 8 	 0,0001 

Functioneren: 

activiteiten van het gezin 
en ruzie-sfeer 	 24.4 	8 	 0,002 

Band en functioneren 	 349,6 	25 	 0,0 



0,78 

2.37 
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Schema 3: Categorie scores van de Homals analyse van de vier indexen: 

Directe controle, Communicatie, activiteiten,  sfeer,  ruzies. 

-.80 

Symbool v.d. variabele 

n: code 

DC n: Directe controle 

C n: Communicatie 

A n: Activiteiten 

S n: Sfeer 

lste eigenwaarde: .43 

2de 	eigenwaarde: .30 

Discriminatie-maten 

Iste dimensie 	2e dimensie 

.49 	 .44 

.50 	 .41 

.49 	 .19 

.21 	 . 	.16 

2.36 



De gezinsindexen en delinsuent gedrag 

Tabel 3: Directe controle en delinquent gedrag (%) 

86 	 585 	 1285 

Heeft delicten 

opgegeven 	 90 	 63 	 50 

X2= 71.89 	 p < 0.001 

Heeft delicten 

opgegeven 

X2: 27.26 	p<0.001 

Heeft delicten 

X2: 41.01 	p<0.001 
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weinig directe 	veel directe 
controle 	 controle 

1 

Tabel 4: Communicatie en delinqent gedrag (%) 

2 	 3 

communicatie 	 goede communicatie 

1 	2 	3 	4 	5 

196 	379 	564 	481 	304 

66 	60 	56 	51 	46 

Tabel 5: Gezinsactiviteiten en delinquent gedrag (%) 

weinig gezins-

activiteiten 

1 2 

veel gezins-

activiteiten 

3 

182 	 524 	 1265 

opgegeven 	 74 	 60 	 51 
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label 6: sfeer/ruzies en delinquent gedrag (in X) 

X2: 46.67 	p<0.001 

wel delicten opgegeven 3.6 	(1.4) 

geen delicten opgegeven 4.0 	(1.4) 

slechte sfeer 	 goede sfeer 

1 	2 	3 	4 	5 

75 	368 	382 	316 	732 

Heeft delicten 

opgegeven 	 72 	65 	57 	55 	46 

Tabel 7: Gemiddelde gezinsintegratie en delinquentie 

Band (standaard- Functioneren (standaard-
deviatie) 	 deviatie) 

	

3.8 	(1.6) 

	

4.5 	(1.4) 

F = 58.89;p<z0,001 	F = 92.6 ; p<c0.001 

label 8: Gemiddelde gezinsintegratie en aantal verschillende type  

delicten  

Band (standaard- Functioneren 	(standaard- 
deviatie) 	 deviatie) 

1 type delict 	 3.3 	(1.4) 	4.0 	(1.5) 

2 	 3.5 	(1.4) 	3.8 	 (1.5) 

3 	 3.1 	(1.4) 	3.3 	 (1.5) 

4 en meer 	 2.9 	(1.3) 	3.1 	 (1.5) 

F = 12.91; F‘0,001 	F = 12.33; P(0,001 

F lin.= 38,6; p...5„70.0001 	F lin. = 35,3; P(0,001 



Tabel 9: gezinsintegratie en weglopen van thuis 

nooit weggelopen van 

thuis 

wel weggelopen van 

thuis 

veel buiten overdag en 

veel buiten overdag, 

weinig s'avonds 

weinig buiten overdag, 

veel 's-avonds 

weinig buiten overdag 

en 's-avonds 

Band (stand. dev.) Functioneren (stand. dev.) 

3,3 

3,3 

(1,4) 

(1,3) 

F.23,36; p ;50,001 	F.76,07; p<0,001 

TabeL:10: gezinsintegratie en vrije tijd binnens/buitenshuis  

vrije tijd overdag/s-avonds 	Band (stand.dev.) Functioneren (stand.dev.) 

's-avonds 	 3 ; 5 	(1,4) 	 3,9 	(1,6) 

	

4,0 	(1,4) 

	

3,7 	(1,4) 

	

4,0 	(1,4) 

4,2 

3,1 

(1,5) 

(1,5) 

	

4,3 	(1,5) 

	

3,9 	( 1 ,5) 

	

4,2 	(1,5) 

F= 14,39; 13-0,001 	F=6,4 p-0,001 

F tin. = 16,9; p40,001 	Fun = 3,1; pZ0,07 

Tabel 11: gezinsintegratie en type delict  

type delict 	 Band (stand.dev.) 	Functioneren (stand.dev.) 

Uitsluitend agressieve 	 _ 
delicten 	 3,7 	(1,4) 	 4,0 	(1,5) 

Uitsluitend vermogens 
delicten 	 3,7 	(1,4) 	 3,9 	(1,6) 

Vermogens- en agres- 
sieve delicten 	 3,2 	(1,4 ) 	 3,6 	(1,5) 

F: 12,37; p-c0,001 	F=11,3; p0,001 

F lin• = 20,0; p‘ 0,001 	F lin =26,7; P< 001 
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Tabel 12: Moment van pleging en gezinsintegratie (in %) 

Band (stand.dev.) Functioneren (Stand.dev.) 

Uitsluitend vroeger 	3,7 	(1,4) 	4,0 	(1,5) 

Uitsluitend het 
laatste jaar 	 3,5 	(1,4) 	3,9 	(1,5) 

Vroeger en het laatste 
jaar 	 3,2 	(1,4) 	3,4 	(1.5) 

Tabel 13: De aanwezigheid van moeder en gezinsintegratie (in %) 

Nbeder aanwezig 

Geen moederfiguur 
aanwezig 

F = 5,63; pc0,01 	F=4,4; n0,01 

F lin=10,8; p 0,001 F lin=8,7; p 0,001 

Band (stand.dev.) Functioneren (stand.dev.) 

3,8 	(1,4) 

3,5 	(1,8) 

4,1 	(1,5) 

3,4 	(1,8) 

F = 2,0; pc 0,16 	F=8,9; p..7 0,003 

Tabel 14: De aanwezigheid van vader en de gezinsintegratie (%) 

Band (stand. dev.) Functioneren (stand. dev.) 

Vader aanwezig 3 ,8 	(1 	 4 >2 ,4) 	 (I ,5) 

Stiefvader 	 3 , 7 	(1,3) 	 3,9 	(1,5) 

Vaderfiguur 	 3,2 	(1,8) 	 4,1 	(1,6) 

Geen vader 	 3,7 	(1,5) 	 3,4 	(1,5) 

F=I,3; p0,25 

F lin= .1,9; p 0,16 

F=19,4; p40,001 

F lin.= 56,6; p 0,001 



Tabel 15: Het te weten komen van de delicten door ouders en gezins-

integratie (in %)  

Ouders zijn het 
niet te weten ge- 
komen 	 3,7 	(1.4) 

Ouders zijn het 
wel te weten ge- 
komen 	 3,6 	(1,4) 

Lage frequentie 	Hoge frequentie 

Band (stand.dev.) 	Band (stand.dev.) 

3,1 	(1,3) 

2,9 	(1,3) 

F:0,8; p 0,78 	 F:1,6; p 0,19 

Functioneren (stand.dev.) Functioneren (stand.dev.) 

Ouders zijn het 
niet te weten 
gekomen 	 4.0 	(1,5) 	 3,39 	(1,5) 

Ouders zijn het 
wel te weten ge- 
komen 	 3,6 	(1,6) 	 3,2 	(1,6) 

F:2,3; p 0,13 	 F:0,28; p 0,59 



Tabel 16: Het zelf vertellen van de delicten en de gezinsintegratie  

(%) 

Kinderen hebben 
niets verteld 	3,6 

Kinderen hebben 
zelf verteld 	4,0 

Kinderen hebben 
niets verteld 

Kinderen hebben 
zelf verteld 
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Lage frequentie 	 Hoge frequentie 

Band (stand.dev.) 	Band (stand.dev.) 

(1,4) 

(1,4) 

F:9,7; p4c0,002 	 F:1,9; pc0,16 

Functioneren (stand. dev.) Functioneren (stand. day.) 

3,9 	(1,6) 

4,3 	(1,3) 

	

2,9 	(1,3) 

	

3,2 	(1,4) 

3,2 	(1,5) 

3,3 	(1,5) 

F:5,9; P4;0/02 	 F:0,02; p'45.0,88 



Tabel 17:Reactits van ouders en gezinsintegratie (7)  

Rustig over 	Lage frequentie 

gepraat 	Band (stand.dev.) 

ja 

nee 

ja 

nee 

jongens 

meisjes 

	

4,0 	(1,4) 

	

3,6 	(1,3) 

	

4,3 	(1,4) 

	

3,9 	(1,5) 

Tabel 18: Gezinsintegratie naar geslacht  

3,2 

3,2 

(1,2) 

(1,2) 

jongens 	 3,7 	(1,3) 

meisjes 	 3,7 	(1,3) 

Hoge frequentie 

Band (stand. dev.) 

	

3,0 	(1,4) 

	

3,0 	(1,3) 

F = 7,4; p.40,006 	F = 0,005; p<0,94 

Functioneren (stand.dev.) Functioneren (stand.dev.) 

3,4 	(1,5) 

3,2 (1,5) 

F = 4,7; p<z0,02 	F = 0,54; 

Communicatie (stand.dev.) Directe controle (stand.dev.) 

2,6 

2,7 

F = 0,15; 1:10,70 	 F = 21; p0,001 

ruzies/sfeer 	 activiteiten 

2,5 

2,6 

F = 0,88; p0,35 	 F = 2,97; 13.0,08 

(0,6 ) 

(0,5 ) 

(0,7) 

(0,6) 



Tabel 19: Directe controle en vrije tijd buitenshuis 

Weinig direct controle 	1 	2 	3' 	Vest directe controle 

X2: 29,2; 13,10,001 

d.f. 	2. 
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81 	568 	1267 

Weinig vrije tijd 
buitenshuis 	 36 	37 	50 

Veel vrije tijd 
buitenshuis 	 64 	63 	50 

100 	100 	100 

Tabel 20: Gezinsintegratie near leeftijd  

Band (stand. dev.) 	Functioneren (stand. dev.) 

12 jaar 	4,3 	(1,3) 	4,5 	(1,4) 

13 jaar 	4,1 	' (1,3) 	4,5 	(1,4) 

14 jaar 	3,9 	(1,4) 	4,2 	(1,5) 

15 jaar 	3,8 	(1,4) 	4,0 	(1,5) 

16 jaar 	3,4 	(1,3) 	3,9 	(1,5) 

17 jaar 	3,0 	(1,5) 	3,4 	(1,6) 

F=35,8; p c-0,001 	F = 22,2; p.c.0,001 

Flin=175; p c-0,001 	Flin = 101,4; p 0,001 



I laag 

2 

3 

4 

5 

6 hoog 

3,6 

3,9 

3,8 

3,6 

3,8 

3,6 

(1,5) 

(1,4) 

(1,4) 

(1,4) 

(1,4) 

(1,5) 

F . 2,2; pc0,05 

Flin = 0,2; p0,59 
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Tabel 21: Gezinsintegratie naar SES  

Band (stand. dev.) 	Functioneren (stand. dev.) 

3,9 

4,1 

4,3 

3,9 

4,3 

4,0 

Tabel 22: Gezinsintegratie en werkstatus  

Werk status van vader Band (stand.dev.) Functioneren (stand. dev.) 

Vader werkt 

werkloos 

invalide 

Tabel 23: Gezinsintegratie en urbanisatiegraad  

Den Haag 

Venlo 

3,8 

3,7 

3,7 

(1,4) 

(1,3) 

(1,4) 

F = 0,47; p,00,62 

Flin: 0,7; p.,0,37 

4,3 

3,7 

3,8 

(1,6) 

(1,6) 

(1,5) 

(1,5) 

(1,5) 

(1,5) 

F = 3,5; p.0,003 

Flin = 1,8; 13.i.0,18 

(1,5) 

(1,5) 

(1,6) 

F = 9,7; p0,001 

Flin = 16,7; p0,001 

Band (stand.dev.) 	Functioneren (stand.dev.) 

3,8 

3,7 

F = 2; p-0,15 

(1,4) 

(1,5) 

4,2 

3,9 

F = 10,37; p0,002 

(1,5) 

(1,5) 



variabelen 
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Tabel 24: Gezinsintegratie en opleidingsniveau 

Lagers school/LAVO 	4,1 	(1,4) 	4,2 	 (1,5) 

LBO/MAVO 	 3,8 	(1,4) 	4. 	 (1,5) 

MSO/HAVO 	 3,6 	(1,4) 	4,2 	 (1,5) 
WO 	 3,6 	(1,4) 	4,2 	(1,4) 

R2 4 13 (adjusted R2 . 0.12) 

Multiple correlatie = 0,35. 

.95 

R2 	0,08 (adjusted R" = 0.008) 

Band (stand.dev.) Functioneren (stand.dev.) 

F a  7,1;p 0,001 	F = 1,6; p 0,17 

Y lin. 15,8; p 0,001 Elia. 0,7; p 0,12 

Tabel 25: De regressie-analyse voor de jongens. 

Afhankelijke variabele: delinquentie 

regressie- gestandaardiseetd stand.fout correlatie parti;le 2-waarde signi 
gewicht 	 Beta 	v. Beta 	 correla- 	 fican 

tie 	 tie v 
T 

weglopen v. hula 	.38 	 0.13 	 .025 	.18 	.14 	5.2 	0.0 

vrije tijd bin- 
nenshuis 	 -.16 	 -.15 	 .025 	-.20 	-.16 	-6.2 	0.0 

Band 	 -.11 	 -.13 	 .026 	-.22 	-.13 	-4.7 	0.0 

Functioneren 	-.13 	 -.16 	 .027 	-.25 	-.16 	-5.9 	0.0 

Constante 	 2 	 12,7 	0.0 

Tabel 26: De regressie analyse 'soar  de meisjes. Afhankelijke variabele  

delinquentie  

regressie- gestandaardiseerd standaard- correlatie part/Cie T-waarde signifi 
gewicht 	 Beta 	Lout Beta 	 correlatie 	 cantie 

van T 

weglopen van 
huis 	 .15 	 .09 	 .04 	 .13 	.09 	2.1 	.03 

vrije tijd 
binnenshuis 	-.09 	 -.15 	 .04 	-.17 	-.15 	-3.4 	.00 

Functioneren 	-.06 	 -.11 	 .05 	-.19 	-.10 	-2.4 	.01 

Band 	 -.07 	 -.12 	 .05 	-.20 	-.12 	-2.6 	.009 

5,9 	0.0 

Multiple correlatie 0.29 
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Tabel 27: Canonische correlatie analyse van  de totale populatie  

Eerste paar assen 

eerste set: correlaties canonische correlaties tweede set 
correlatie 

geslacht 	-.19 	 -.63 	Band  

leeftijd 	.98 (I) 	.32 	0 	-.31 	Functioneren 

opleiding 	-.01 	 .05 	Weglopen van hula 

	

-.52 	Vrije tijd binnens- 
huis 

Tweede paar ass en 

geslacht 	.19 	 -.73 	Band  

leeftijd 	-.14 	CD 	
.13 	0 

	

.40 	Functioneren 

opleiding 	1 	 -.51 	Weglopen van huis  

	

.53 	Vrije tijd binnens- 
huis 

Tabel 28: Canonische correlatie analyse: uitsluitend de jongens  

Eerste paar assen 

eerste set 	correlaties 	canonische 	correlaties 	tweede set 
correlaties 

Leeftijd 	 .99 	Cr) 	.33 	(,) 	-.70 	Band  

opleiding 	.02 	 -.30 	Functioneren 

	

.05 	Weglopen van 
huis 

Tweede paar assen 

-.43 	Vrije tijd 
binnenshuis 

leeftijd 	-.23 	(3) 	.15 	(2) 	-.63 	Band  

opleiding 	 1 	 .43 	Functioneren 

	

-.49 	Weglopen van 
huis 

	

.55 	Vrije tijd bin- 
nenshuis 



Leeftijd 

opleiding 
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Tabel 29: Canonische correlaties: uitsluitend de meisjes  

late set 	correlatiez. 	canonische correlatie correlaties 2e set 

(I) 	
30 

IT) 	
-.50 	Band 

	

-.34 	Func- 
tione-
ren 

	

-.03 	Weglopen 
van huis 

	

-.69 	Vrije tijd 
binnens-
huis 



label 30: Index constructie:  Overzicht van de Chi-kwadraat, het aantal 

vrijheidsgraden (d.f.), het significantie-niveau (p) van de 

kruistabellen van de indexen, de samenstellende variabelen 

met delinquentie. 

Kruistabellen 

X2 	 Df 

II.Band.en betrokkenheid 	 87.74 	 5 	<0.00 

Band met de school 	 70.3 	 2 	<0.00 

oordeel over naar school gaan 	53.36 	 3 	<0.00 

relatie tot leraren 	 57.13 	 2 	<0.00 

Betrokkenheid  o2 de school 	 43.79 	 3 	<0.00 

belangrijk vinden oordeel leraren 	45.35 	 2 	<0.00 

belangrijk vinden goede cijfers 	0.13 	 1 	<0.72 

op school willen blijven 	 22.08 	 1 	<0.00 

II. Functioneren  en straf  kriigen 	183.21 	 6 	<0.0 

Functioneren op school 	 32.75 	3 	<0.00 

tijd besteed aan huiswerk 	 58.47 	4 	<0.00 

oordeel over eigen prestaties 	 9.40 	 2 	<0.01 

doubleren 	 53.03 	 2 	<0.00 

Straf krijgen o2 school 	 211.21 	 3 	<0.0 

frequentie uit de klas gestuurd 	201.37 	 3 	<0.0 

straf 	 97.39 	 2 	<0.00 

schorsing 	 41.93 	 1 	<0.00 

definitief van school gestuurd 	28.49 	 1 	<0.00 
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Tabel 31: Overzicht van de Chi Kwadraat, het aantal vrijheidsgraden 

(d) en het significantieniveau (p) van de kruistabellen 

van de school indexen onderling. 

Band en Betrokkenheid 

Band en functioneren 

Band en Straf 

Functioneren en betrokkenheid 

K2 	Of 	P < 

	

191.17 	6 	0.001 

	

288.30 	6 	0.001 

	

288.30 	6 	0.001 

46.31 	9 	0.001 

Functioneren en straf 	 77.47 	9 	0.001 

Straf en betrokkenheid 	 142.21 	9 	0.001 

Band en betrokkenheid en functioneren 
en straf 	 352.27 	25 	0.001 



I delict 

2 versch. soorten 
delicten 

3 en meer 

Tabel 32: Schoolintegratie en het opgeven van delicten (%) 

geen delicten opgegeven 5,0 

wel delicten opgegeven 4,5 

Band/betrokkenheid 	Eunctioneren (stand. 
(stand.dev.) 	 dev.) 

F=87,8; 	p0,0001 F=192,2 	p,■ 0,0001 

Tabel 33: Schoolintegratie en frequentie van delinquent gedrag (%) 

Band/betrokkenheid 	Functioneren (stand. 
(stand.dev.) 	 dev.) 

4.8 	(1.2) 

4.3 

4.0 

(1,0) 

(1,3) 

(1,3) 

(1,4) 

Tabel 34: Schoolintegratie en type delict 

	

4,5 	 (1,1) 

	

3,7 	 (1,3) 

4.1 	 (1,3) 

3.6 

3.2 

(1,2) 	, 

(1,2) 

F=33,9 	p0,001 	F= 44,2 	p0,001 

Kin= 66,3 p0,001 	Flin=87,8 p<0,001 

Band/betrokkenheid 	Functioneren (stand 
(stand.dev.) 	 dev.) 

Uitsl. agr. delicten 	4,7 	(1,3) 	3,8 	 (1,3) 

Uitsl. verm. delicten 	4,8 	(1,2) 	4,1 	 (1,3) 

Agr. + verm. delicten 	4,1 	(1,4) 	3,4 	 (1,2) 

F=85,0 	p0,001 	F=29,7 	p0,001 

Flin=230.8 p 0,001 	Flin=28,8 p 	,001 



Tabel 35: Schoolintegratie en moment van plegen 

Uitsl. vroeger 	4,8 

Uitsl. laatste 
jaar 	 4,4 

Vroeger en 
laatste jaar 	4,2 

F=14,6 
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Band/betrokkenheid (stand. Functioneren (stand. 
day.) 	 day.) 

(1,1) 	4,1 

(1,4) 	3,7 

(1,4) 	3,3 

Flin=28,9 	p 0,001 Flin=57,3 	Fcc0,001 

Tabel 36: Schoolintegratie en spijbelen  

Band/betrokkenheid (stand. 
dev.) 

(1,3) 

(1,3) 

(1,2) 

p0,001 F=28,6 	130,001 

Functioneren (stand. 
dev.) 

vrij vaak 	 3,1 	 (1,5) 	2,7 	(1,2) 

at en toe 	 4,3 	 (1,4) 	3,4 	(1,2) 

bijna nooit 	4,5 	 (1,3) 	3,8 	(1,3) 
nooit 	 4,9 	 (1,1) 	4,3 	(1,2) 

Tabel 37: Schoolintegratie en vrije tijd 

Meeste vrije 
tijd buitenshuis 

Meeste vrije 
tijd binnenshuis 

F=85,03 	 pc 0,001 F=73,9 	p0,001 

Flin=230,8 	 p<0,001 	Flin=219,4 13,50,001 

Band/betrokkenheid (stand. 	Functioneren (stand. 
dev.) 	 day.) 

4,7 	 (1,3) 	4,0 	(1,3) 

4,9 	 (1,1) 	4,5 	(1,2) 

r=19,7 	 p.:0,001 	F=33,6 	p<:0,001 



Tabel 39: Schoolintegratie en geslacht 

Band/betrokkenheid (stand. Functioneren (stand. 
dev.) 	 dev.) 

jongens 	 4,7 	 (1,2) 	4,0 	(1,3) 

meisjes 	 4,9 	 (1,1) 	4,4 	(1,1) 

Tabel 40: schoolintegratie en leeftijd 

F=5,4 	p0,02 	F=33,5 p.,..0,001 

Band/betrokkenheid (stand. 	Functioneren (stand. 
dev.) 	 dev.) 

12 jaar 	 5,10 	(0,9) 	 4,6 	(1,1) 

13 jaar 	 4,9 	(1,1) 	 4,5 	(1,1) 

14 jaar 	 4,8 	(1,1) 	 4,1 	(1,2) 

15 jaar 	 4,6 	(1,3) 	 3,9 	(1,2) 

16 jaar 	 4,6 	(1,4) 	 3,9 	(1,3) 

17 jaar 	 4,5 	(1,4) 	 3,8 	(1,4) 

F=9,5 	p 	0,001 

Flin=46,1 p-0,001 

Tabel 41: Schoolintegratie en sociaal-economische status 

F=23,6 	p0,001 

F1in105,9 p0,001 

SES-niveau 	 Band/betrokkenheid (stand. 	Functioneren (stand. 
dev.) 	 dev.) 

1 lage SES 	 4,6 	(1,3) 	 3,9 	(1,2) 

2 	 4,8 	, (1,2) 	 4,0 	(1,2). 

3 	 4,8 	(1,1) 	 4,1 	(1,2) 

4 	 4,6 	(1,4) 	 4,0 	(1,4) 

5 	 4,9 	(1,1) 	 4,4 	(1,2) 

6 hoge SES 	 4,7 	(1,1) 	 4,2 	(1,2) 

F=3,5 	pO,0035 	F=7,3 	p0,001 

Flin=0,5 	p0,4S 	Flin=24,3 pz: 0,001 
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Tabel 43: Schoolintegratie en werkstatus van vader 

Band/betrokkenheid (stand. 	Functioneren (stand. 
dev.) 	 day.) 

Vader werkt 	 4,8 	(1,2) 	4,2 	(1,2) 

werkloos 	 4,5 	(1,4) 	3,8 	(1,3) 

Invalide 	 4,6 	(1,3) 	3,9 	(1,3) 

)Tabel 44: Schoolintegratie en urbanisatiegraad 

Band/betrokkenheid (stand. 	Functioneren (stand. 
dev.) 	 dev.) 

Den Haag 	 4,8 	(1,2) 	4,1 	.(1,3) 

Venlo 	 4,8 	(1,2) 	4,2 	(1,3) 

Tabel 45: Schoolintegratie en opleidingsniveau 

F = 4,9 	pc.5 0,007 	F = 6,6 	p<0,0013 

Flin=8,4 	p :s 0,004 	Flin=11,3 p.40,0008 

F = 0,04 p,0,8 	F = 2,5 	p0,12 

Band/betrokkenheid (stand. 	Functioneren (stand. 
dev.) 	 dev.) 

Lagere school/LAVO 	 5,0 	(1,2) 	3,8 	(1,2) 

MAVO/LBO 	 4,7 	(1,3) 	3,9 	(1,2) 

HAVO/MBO 	 4,9 	(1,1) 	4,5 	(1,2) 

VW0 	 4,9 	(1,0) 	4,7 	(1,1) 

F = 6,9 	p5,F0,0001 	F = 44,5 	pAc.0,001 

Flin = 1,3 	13 5.0,25 	Flin = 121 ; 6 p 0 00 : 	• 
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Tabel 46: Regressieanalyse voor school en gezinsintegratie afhankelijke 

variabele: delinquent gedrag. 

Regressie gestand. stand correlatie partale T-waarde significantie 
gewichten gewichten fout 	 correla- 	 van T 

(BETA) 	v. Beta 	 tie 

Functioneren op 
school 	 -17 	-.18 	.03 	-.35 	-.16 	-6.9 	<0.001 

Frequentie spij- 
belen 	 -.29 	-.19 	.03 	-.34 	-.17 	-7.5 	< 0,000 1 

Band betrokken- 
heid op school 	-.12 	-.11 	.03 	-.31 	-.10 	-4.3 	s'0,001 

Frequentie v. 
huis weglopen 	.48 	.11 	.02 	.20 	.10 	4.4 	c: 0,001 

Doorbrengen 	 . 
vrije tijd bin- 
nenshuis 	 -.11 	-.10 	.02 	-.21 	-.10 	-4.3 	 0,001 

Band in het 
gezin 	 -.06 	-.07 	.03 	-.22 	-.07 	-2.8 	 0,001 

Functioneren 
in het gezin 	-.06 	-.07 	.03 	-.25 	-.07 	-2.8 I  <70 0053 N  

3.56 	 16.3 

Tabel 47: Regressie-analyse voor school en gezinsintegratie; afhankelijke 

variabele: delinquentie 

variabelen 	 Regressie gestand. stand. correlatie parti6le T-waarde significantie 

gewichten Beta 	fout 	 correla- 	 T-waarde 

Beta 	 tie 

weglopen v. huis 	.15 	.06 	0.04 	.14 	 .06 	1.4 	0.16 

vrije tijd binnens- 
huis 	 -.06 	-.10 	.04 	-.16 	-.11 	-2.4 	0.02 

Band betrokkenheid 
op school 	 -.05 	-.07 	.04 	-.20 	-.08 	-1.7 	0.09 

Functioneren in 
het gezin 	 -.04 	-.07 	.05 	-.19 	-.07 	-1.6 	'0,11 

Frequentie van 
spijbelen 	 -.23 	-.24 	.04 	-.35 	-.24 	-5.4 	c.0,0001 

Functioneren op 
school 	 -.08 	-.12 	.04 	-.27 	-.12 	-2.6 	0,008 

Stand in het gezin 	-.03 	-.05 	.05 	-.21 	-.05 	-1.0 	0,30 

constante 	 2.0 	 8.2 	70,0001 

Multiple correlatie = 48: R2 = 23 
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Tabel 48: Schoolintegratie: resultaten van de canonische analyse: 

jongens 

variabelen late groep 	Correlaties 	canonische 	 correlaties 	variabelen 
correlaties 	 2e groep 

Band betrokkenheid 	-.002 

Functioneren 	 -.63 	 .43 	 .91 	leeftijd 

Vrije tijd binnenshuis 	-.28 	 (t43) 2=.18) 	 -.60 	opleidingsniveau 

Frequentie van spijbelen 	-.48 

Band betrokkenheid 	-.43 

Functioneren 	 .90 

Vrije tijd binnenhuis 	-.31 

Frequentie van spijbelen 	-.57 

'19   
(09)

2 
 = .04) 

Tabel 49: Schoolintegratie: resultaten van de canonische correlatie: 

meisjes 

variabelen Iste groep 	Correlaties 	canonische 

correlaties 

.45 	leeftijd 

.82 	opleidingsniveau 

correlaties 	variabelen 
2e groep 

Band-betrokkenheid 	 -.19 

Functioneren 	 -.54 	 .41 	 .97 	Leeftijd 

Vrije tijd binnenshuis 	-.36 	((.41)
2
. .17) 	-.46 	opleidingsniveau 

Frequentie van spijbelen 	-.58 

Band-betrokkenheid 	 .12 

Functioneren 	 .91 	 .25 	 .30. 	leeftijd 

Vrije tijd 	 -.45 	(025) 2=.06) 	 .90 	opleidingsniveau 

Frequentie van spijbelen 	-.59 
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