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Voorwoord 

Wanneer men meer inzicht wil krijgen in de ontwikkeling van crimineel gedrag, lijkt 
longitudinaal onderzoek waarbij men dezelfde personen gedurende langere tijd volgt, de 
aangewezen weg. Ondanks de voordelen van longitudinaal onderzoek, wordt het relatief 
weinig toegepast, omdat veel wetenschapsmensen, onderzoeksinstituten en sponsors 
terugdeinzen voor de grote investeringen in tijd en geld die dergelijk onderzoek vergen. 
Niettemin wordt met name in de medische wetenschap al vrij lang gebruik gemaakt van 
longitudinaal onderzoek (Earls en Reiss, 1994), onder andere in de psychiatrie. Ook in 
de criminologie wordt longitudinaal onderzoek uitgevoerd. In de Verenigde Staten, 
Groot-Brittannië en de Scandinavische landen is een aantal van deze criminologische 
longitudinale onderzoeken -zeker voor Nederlandse begrippen- groots opgezet, zowel 
voor wat betreft het aantal onderzochten dat soms meer dan 10.000 bedraagt als op het 
punt van de duur van het onderzoek die soms tientallen jaren bestrijkt. In Nederland 
hebben weliswaar enkele onderzoeken plaatsgevonden die men als longitudinaal kan 
beschouwen, maar de omvang en tijdsduur daarvan zijn meer beperkt dan die van de 
hiervoor vermelde onderzoeken. 
Gezien de ook in ons land aanwezige behoefte aan meer inzicht in de oorzaken van 
deviant gedrag en het gegeven dat de levensomstandigheden en cultuur in Nederland 
verschillen van die in de landen waar meer longitudinaal onderzoek is verricht, kan men 
zich afvragen of een meer omvangrijk longitudinaal onderzoek hier te lande raadzaam 
en mogelijk is. Om die reden heeft deze verkenning van de literatuur over longitudinaal 
onderzoek naar deviant gedrag plaatsgevonden. Het gaat hier grosso modo om de 
vragen welke voor- en nadelen longitudinaal onderzoek heeft in vergelijking met cross-
sectioneel onderzoek, welke varianten van longitudinaal onderzoek mogelijk zijn en aan 
welke punten men aandacht moet besteden wanneer men een longitudinaal onderzoek wil 
opzetten. Het was oorspronkelijk de bedoeling dat dit literatuuronderzoek in de vorm 
van een literatuurverkenning zou worden gepubliceerd. Gezien de hoeveelheid 
informatie die over dit onderwerp in de literatuur is gevonden, is echter besloten de 
resultaten van het onderzoek in rapportvorm uit te brengen. 
Diverse collega's hebben mij terzijde gestaan en een speciaal woord van dank gaat uit 
naar de heer C.J. van Netburg, mevrouw drs. A.H. Baars-Schuijt en mevrouw A. 
Weide-Eind voor hun bijdrage tot de literatuurvoorziening en aan de heren prof. dr. H. 
van de Bunt en dr. P. H. van der Laan voor hun begeleidende rol bij dit onderzoek en 
naar mevrouw. dr. M. Junger van het Nederlands Studiecentrum voor Criminaliteit en 
Rechtshandhaving voor haar adviezen. 
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Inleiding 

Samenvatting ,  

Het is de bedoeling dat deze verkenning van de literatuur bijdraagt tot het vinden van 
een antwoord op de vraag of een grootschalig criminologisch longitudinaal onderzoek in 
Nederland wenselijk en haalbaar is. 

Doelstelling en uitgangspunt van longitudinaal onderzoek 

De doelstelling van criminologisch longitudinaal onderzoek is het krijgen van meer 
inzicht in ontwikkelingen die tot deviant gedrag leiden door bij dezelfde of vergelijkbare 
individuen gedurende langere tijd (minimaal vijf jaar) meerdere metingen (minimaal 
drie) te verrichten. 
Er wordt in de literatuur voor gepleit bij longitudinaal onderzoek van een brede, soms 
eclectische basis uit te gaan, dit in verband met de vergankelijkheid van theorieën en de 
lange duur van dergelijk onderzoek. Het hiervoor vermelde sluit ook aan op de huidige 
tendens binnen de theoretische criminologie om bestaande theorieën in één overkoe-
pelende theorie onder te brengen (zie Braithwaite, 1989). Een interdisciplinaire benade-
ring is daarbij gewenst en men zal daarom aan de verspreiding van de onderzoeksre-
sultaten extra aandacht moeten besteden teneinde communicatieproblemen zoveel 
mogelijk te voorkomen. Er wordt verder voor gepleit de doelstelling van het onderzoek 
zo breed mogelijk te laten zijn, voor zover tijd en financiële middelen dat toelaten. 

Voor- en nadelen van verschillende typen onderzoek 

Voordelen van longitudinaal onderzoek zijn onder meer dat men door de herhaalde 
metingen meer informatie over individuen kan verzamelen, dat men deze informatie 
krijgt op het moment dat deze actueel en nog niet vertekend is door latere gebeurte-
nissen, dat men groepstrends van individuele trends kan onderscheiden en dat men 
belangrijke gegevens over criminele carrières krijgt alsmede over de continuïteit en 
stabiliteit van bepaalde individuele kenmerken. De voornaamste bezwaren tegen 
longitudinaal onderzoek zijn de hoge kosten die het met zich meebrengt, de tijd die het 
kost voordat er resultaten komen, de grote uitval die kan optreden en het hertest-effect 
dat een rol kan spelen wanneer men bij dezelfde personen meerdere metingen verricht. 
Tegenover longitudinaal onderzoek staat cross-sectioneel onderzoek, dat wil zeggen 
onderzoek waarbij men zich tot één meting beperkt, dat minder tijd en kosten met zich 
meebrengt en waarbij het risico van een hertest-effect ontbreekt. De voornaamste 
bezwaren tegen cross-sectioneel onderzoek zijn echter dat men minder goed in staat is 
causale verbanden te leggen, dat de gegevens over bepaalde gebeurtenissen vaak 
geruime tijd later worden verzameld, zodat deze door het geheugen vertekend kunnen 
zijn en dat men geen groepstrends van individuele trends kan onderscheiden. 



Tegenstanders van longitudinaal onderzoek zijn van oordeel dat men cross-sectioneel 
onderzoek evenzeer in staat is tot het leggen van causale verbanden, omdat de oorzaken 
van deviant gedrag en dat deviante gedrag zelf naar hun oordeel stabiel zijn in de tijd. 
Voorstanders van longitudinaal onderzoek trekken deze stabiliteit echter in twijfel. Uit 
onderzoek blijkt dat in beide standpunten een kern van waarheid kan zitten. Er zijn 
aanwijzingen dat longitudinaal en cross-sectioneel onderzoek elkaar goed kunnen 
aanvullen. Versneld longitudinaal onderzoek, dat wil zeggen longitudinaal onderzoek 
met meerdere cohorten, biedt de mogelijkheid beide methodes te combineren. Met 
versneld longitudinaal onderzoek kan men de voordelen van longitudinaal onderzoek 
grotendeels behouden en de nadelen daarvan zoveel mogelijk beperken. Men kan daarbij 
de onderzoeksresultaten van de opeenvolgende cohorten aan elkaar koppelen en daarmee 
binnen veel kortere tijd een beeld krijgen ven de ontwikkeling van deviant gedrag 
gedurende een bepaalde levensperiode dan met longitudinaal onderzoek met één cohort. 
Bij versneld longitudinaal onderzoek blijft het echter een probleem dat men er bij de 
koppeling van cohorten nooit zeker van kan zijn dat deze cohorten zodanig met elkaar te 
vergelijken zijn dat een dergelijke koppeling gerechtvaardigd is. Men zou daarom na 
afloop van een versneld longitudinaal onderzoek het jongste cohort nog zo lang mogelijk 
kunnen blijven volgen om alsnog na te gaan of de koppeling van cohorten niet tot een 
vertekening van de onderzoeksresultaten heeft geleid. 
Er wordt gewezen op de mogelijkheid van longitudinaal-experimenteel onderzoek. Men 
moet er altijd van uitgaan dat er gedurende een longitudinaal onderzoek bij sommige 
deelnemers interventies zullen plaatsvinden en men moet het onderzoeksplan voldoende 
flexibel maken om dergelijke interventies te kunnen incorporeren. Men kan ook in het 
onderzoeksplan bepaalde interventies bij een deel van de deelnemers van tevoren 
opnemen, omdat deze experimenten de mogelijkheid bieden voor het meten van directe 
causale effecten. 

Variabelen 

De ontwikkeling van deviant gedrag wordt zowel door individuele als 
gemeenschapsfactoren beïnvloed en om die reden moet men niet alleen individuele 
karakteristieken maar ook gemeenschapskenmerken als variabelen hanteren. De keuze 
van de variabelen wordt enerzijds bepaald dor de behoefte aan zoveel mogelijk relevante 
informatie en anderzijds beperkt door de tijd die men van een onderzochte mag vragen, 
de kosten die men mag maken en de omstandigheid dat sommige gegevens te 
privacygevoelig en controversieel kunnen zijn. 

Steekproef 

Men moet er rekening mee houden dat de onderzoekskosten hoger zullen liggen, 
naarmate het aantal deelnemers aan het onderzoek groter is. Aan de andere kant moet 
de onderzochte steekproef voldoende personen bevatten die deviant gedrag (gaan) laten 
zien en moeten degenen die dit gedrag (gaan) tonen in voldoende mate over de 
verschillende geledingen in de populatie zijn gespreid. Daarnaast moet men er bij het 
trekken van de steekproef rekening mee houden dat cohorten niet altijd equivalent aan 
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elkaar zijn als gevolg van veranderingen in de demografische samenstelling van de 
bevolking. 

Uitval 

Uitval onder de deelnemers vormt één van de grootste problemen bij longitudinaal 
onderzoek. Deze kan, vooral wanneer de uitval niet aselect is, tot een ernstige 
vertekening van de onderzoeksresultaten leiden. Het is mogelijk de uitval op een laag 
peil (niet meer dan 5%) te houden, mits men bereid is daartoe veel tijd en menskracht 
te investeren. 

Planning en documentatie van het onderzoek, samenstelling van het onderzoeksteam 

Wanneer men een longitudinaal onderzoek plant, moet men zich hoeden voor een te 
krappe tijdsplanning voor de verschillende onderzoeksfasen en dat geldt ook voor de 
raming van het budget. Verder moet men bij de budgetberekening onzekere kosten 
zoveel mogelijk elimineren. Bij de samenstelling van het onderzoeksteam is het niet 
alleen van belang dat men daarin over de vereiste kennis en onderzoeksvaardigheden 
beschikt, maar dat men ook voldoende managementkwaliteiten in huis heeft. Daarnaast 
wordt erop gewezen dat het van belang is dat alle fasen van het onderzoek zo zorgvul-
dig mogelijk worden gedocumenteerd. 

Conclusie 

Een longitudinaal onderzoek dat de levensperiode vanaf de vroege jeugd tot in de 
volwassenheid omvat, kan tot meer inzicht leiden in de ontwikkeling van deviant 
gedrag, mits men daarin voldoende tijd en geld investeert om de uitval laag te houden. 
Een combinatie van longitudinaal en cross-sectioneel onderzoek in de vorm van een 
versneld longitudinaal onderzoek met meerdere cohorten verdient de voorkeur boven 
longitudinaal onderzoek met één cohort. Het is vanaf deze plaats echter niet te overzien 
of een dergelijk onderzoek in ons land ook haalbaar is. 
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1 	Inleiding 

Onderzoek naar de ontwikkeling van gedragsstoornissen en delinquent gedrag kan men 
onderscheiden in longitudinaal en cross-sectioneel onderzoek. Bij longitudinaal 
onderzoek gaat het volgens Farrington e.a. (1986) om herhaalde metingen bij dezelfde 
mensen of bij steekproeven uit dezelfde populatie of uit andere eenheden (bijvoorbeeld 
een bepaalde streek). Bij cross-sectioneel onderzoek verzamelt men op één moment 
informatie bij verschillende groepen; het gaat hier dus om een momentopname 
(Farrington e.a. 1986). Men zou volgens de hiervoor vermelde definitie van longitudi-
naal onderzoek elk onderzoek waarbij meer dan één meting wordt verricht, longitudi-
naal kunnen noemen. Wanneer men echter aandacht wil besteden aan kenmerken, voor-
en nadelen die typerend zijn voor longitudinaal onderzoek, dus waarin deze vorm van 
onderzoek zich onderscheidt van cross-sectioneel onderzoek, dan moet men naar ons 
oordeel alleen naar die onderzoeken kijken waarbij minstens drie metingen zijn verricht 
en waarbij de duur van het onderzoek minimaal vijf jaar bestrijkt, aangezien korter 
lopende onderzoeken met minder metingen zich nauwelijks van cross-sectioneel 
onderzoek onderscheiden. 
Bij longitudinaal onderzoek verricht men dikwijls ook cross-sectionele metingen en 
vergelijkt men op één moment bijvoorbeeld kinderen die deviant gedrag vertonen met 
kinderen die conventioneel gedrag laten zien. Het verschil met zuiver cross-sectioneel 
onderzoek is dan dat er bij laatstgenoemd onderzoek sprake is van slechts één 
meetronde. 
Het accent in deze verkenning van de literatuur ligt op (versneld) longitudinaal 
onderzoek. Er zal eerst worden ingegaan op de uitgangspunten en doelstellingen van 
longitudinaal onderzoek. Longitudinaal onderzoek is dikwijls cohortonderzoek en er zal 
daarom een korte uiteenzetting over cohorten worden gegeven. 
Vervolgens komen verschillende soorten onderzoek naar deviant gedrag ter sprake en 
wordt een overzicht gegeven van de voor- en nadelen daarvan. Het gaat daarbij om 
longitudinaal onderzoek en enkele varianten daarvan, namelijk versneld longitudinaal 
onderzoek en longitudinaal-experimenteel onderzoek, en om cross-sectioneel onderzoek. 
De tegenstelling tussen voor- en tegenstanders van longitudinaal onderzoek komt 
eveneens aan de orde. Verder zal een overzicht worden gegeven van aandachtspunten 
bij de opzet en uitvoering van (versneld) longitudinaal onderzoek. Het geheel wordt 
afgesloten met een discussie, waarin een aantal in de literatuur vermelde punten van 
commentaar worden voorzien, en met een conclusie. 

Er zijn diverse longitudinale onderzoeken verricht naar de ontwikkeling van 
gedragsstoornissen en delinquent gedrag (zie onder andere Farrington e.a., 1986). 
Sommige van deze onderzoeken hebben enorm veel gegevens opgeleverd die ook na 
afronding van het onderzoek van nut kunnen zijn. Daarbij moet onder andere gedacht 
worden aan de onderzoeken van het Amerikaanse echtpaar Glueck uit de eerste helft van 
deze eeuw, waarbij de Gluecks een schat aan gegevens verzamelden. Een heranalyse 
van deze oude gegevens door Sampson en Laub (1993) leidde onlangs nog tot nieuwe 
inzichten. Het langst lopende Amerikaanse onderzoek naar de ontwikkeling van crimina- 



liteit is de Cambridge-Somerville Youth Study, waarmee Powers en Witmer eind jaren 
'30 zijn begonnen en dat later is voortgezet door de McCords en Zola. Een onderzoek 
waarvan de kwaliteit en de geringe uitval door Tonry e.a. (1991) worden geroemd is de 
Dunedin Multidisciplinary Health and Development Study van Moffitt dat in de jaren 
'70 van start is gegaan. Eveneens vermeldenswaardige Amerikaanse onderzoeken zijn 
een onderzoek op Hawaï van Werner en Smith waarbij kinderen uit een geboortecohort 
van 1955 werden gevolgd en de tegen het eind van de jaren '80 begonnen Pittsburgh 
Youth Study van Loeber, Stouthamer-Loeber en Van Kammen. Belangrijke Britse 
onderzoeken zijn de National Survey of Health and Development met een 
geboortecohort van 1946 van Douglas, voortgezet door Wadsworth; de National Child 
Development Study van onder andere Davie, Butler, Goldstein en Fogelman met een 
geboortecohort van 1958; het onderzoek van Miller met een geboortecohort van 1947 in 
Newcastle en het Cambridge-onderzoek aar de ontwikkeling van delinquent gedrag van 
West en Farrington in Londen dat begin jaren '60 van start ging. In Scandinavië is in 
Kopenhagen en Stockholm door Janson, Hogh en Wolf midden jaren '60 het Project 
Metropolitan opgezet en is door Magnusson, Duner en Zetterblom onderzoek in Orebro 
(Zweden) gedaan waarmee zij eveneens midden jaren '60 begonnen. In ons land is in 
1991 als deelproject van het onderzoek 'Wendingen in de levensloop' dat wordt 
uitgevoerd door de vakgroep 'Jeugd, gezin en levensloop' van de Rijksuniversiteit 
Utrecht, voor de periode van zes jaar een longitudinaal onderzoek van start gegaan naar 
onder andere de invloed van onverwachte wendingen in de levensloop op het vó•árkomen 
van delinquent gedrag onder jongeren (Rutenfrans en Terlouw, 1994). Het is overigens 
niet zeker of dit onderzoek zal worden voortgezet, gezien de grote, niet aselecte uitval 
die hierbij is opgetreden. 
Naast de hiervoor genoemde onderzoeken naar de ontwikkeling van gedragsstoornissen 
zijn er nog talloze andere, waarbij sommige, zoals de hiervoor genoemde onderzoeken, 
vooral van een criminologisch perspectief uitgaan en bij andere het accent op psychiatri-
sche stoornissen ligt. Een voorbeeld van een onderzoek dat tot de laatste categorie 
behoort, is dat van Achenbach, waarmee hij midden jaren '80 begon, bij een 
representatieve steekproef van Amerikaanse kinderen (Achenbach, 1995) 1 . 
Een voorbeeld van een epidemiologisch onderzoek is dat van Shaw en McKay, dat later 
alleen door McKay is voortgezet, waarbij aan de hand van misdaadcijfers werd 
nagegaan in welke wijken van Chicago de criminaliteit vanaf het begin van deze eeuw 
geconcentreerd was. Shaw en McKay begonnen met hun onderzoek in de jaren '20 en 
McKay zette het tot medio jaren '60 voort. Men verzamelde gegevens over de periode 
vanaf het begin van deze eeuw tot aan 1965. De gegevens van dit onderzoek zijn in de 
jaren '70 door Bursik en Webb volgens meer geavanceerde kwantitatieve methodes 
bewerkt en aan meer recente gegevens over Chicago gekoppeld om de culturele 
transmissie hypothese te toetsen (Bursik en Webb, 1982). 

1 	In Nederland is door de psychiater Verhuist vanaf begin jaren '80 de ontwikkeling van gedragsstoornissen 
onder kinderen zes jaar lang gevolgd. 

5 



Een onderzoek dat onlangs van start is gegaan is het Project on Human Development in 
Chicago Neighborhoods (het oorspronkelijke Program on Human Development and 
Criminal Behavior) dat door onder andere Tonry e.a. (1991) is voorbereid (zie ook: 
Earls en Reiss, 1994; Project on human development in Chicago neighborhoods: 
progress report, 1994). Wij hebben veel informatie aan de literatuur over de 
voorbereiding van dit onderzoek kunnen ontlenen. 
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2 Uitgangspunten en doel van 

longitudinaal onderzoek 

Hieronder volgt een overzicht van de theoretische uitgangspunten en doelstellingen van 
longitudinaal criminologisch onderzoek. Wij geven weer wat Tonry e.a. (1991) hierover 
hebben geschreven naar aanleiding van hun voorbereiding van het Project on Human 
Development in Chicago Neighborhoods. 

2.1 	Uitgangspunten van longitudinaal onderzoek 

Tonry e.a. (1991) wijzen erop dat het accent in de criminologie tegenwoordig sterk ligt 
op criminele carrières. Men zoekt een antwoord op de vragen waarom iemand begint 
met het begaan van vergrijpen, waarom hij daarmee doorgaat en waarom sommigen 
vaker tot misdrijven vervallen en ernstiger vergrijpen begaan dan anderen. Men acht het 
ook mogelijk dat bekende voorspellers van en correlaten met vergrijpen een ander 
verband daarmee vertonen in het begin van de criminele carrière dan tijdens de 
voortzetting of de beëindiging daarvan. Bijvoorbeeld: Hardvochtige en willekeurig 
straffende ouders kunnen waarschijnlijk alleen het begin van delinquent gedrag 
beïnvloeden. Delinquente vrienden zijn wellicht alleen een factor van betekenis bij de 
voortzetting van delinquent gedrag. Het verlaten van de school en het vinden van een 
baan houden mogelijk alleen verband met het stoppen met delinquent gedrag. 
Binnen de criminologie bestaan diverse theoretische verklaringen voor de ontwikkeling 
van deviant gedrag die niet alleen afhangen van de verschillende stromingen die er in 
deze wetenschap bestaan, maar ook van de leeftijd van de personen die een dergelijke 
ontwikkeling doormaken. De ontwikkeling van gedragsstoornissen in de vroege jeugd 
verklaart men aan de hand van theorieën over temperament en hechting. Bij het zoeken 
naar een verklaring voor de ontwikkeling van delinquent gedrag bij adolescenten 
beroept men zich vooral op theorieën over controle, strain, differentiële associatie en 
subculturen. Misdrijven onder volwassenen worden verklaard met theorieën over sociaal 
leren, sociale controle, rationele keuze en netwerken. Voor wat betreft de gevolgen van 
rechterlijke sancties, geven zowel de afschrikkingstheorie als de labellingstheorie een 
voorspelling voor de invloed daarvan op criminele neigingen, waarbij deze voorspellin-
gen overigens juist in tegenovergestelde richting gaan. 
Veel criminologen zijn van oordeel dat men al deze theorieën over deviant gedrag moet 
integreren, wil men zich een beeld kunnen vormen van het verloop van een criminele 
carrière gedurende een langere periode. Geen enkele theorie die op een bepaalde 
leeftijdsgroep van toepassing is, is namelijk overtuigend voor de hele levensperiode 
vanaf de geboorte tot 25 jaar (Tonry e.a., 1991). Ook in de theoretische criminologie 
bestaat de tendens één alomvattende theorie te ontwikkelen die alle bestaande theorieën 
overkoepelt, meer algemeen geldig is en meer kan verklaren dan de afzonderlijke 
theorieën (Braithwaite, 1989). Naast deze overwegingen is er ook een meer praktisch 
argument om bij longitudinaal onderzoek van een brede, soms eclectische, theoretische 
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basis uit te gaan. Bepaalde opvattingen die tijdens het begin van een longitudinaal 
onderzoek in de criminologie leven, kunnen in de loop der tijd, terwijl het onderzoek 
nog loopt, aan veranderingen onderhevig zijn of zelfs worden verworpen. Daarom 
moet men gegevens verzamelen die binnen verschillende theoretische kaders bruikbaar 
kunnen zijn (Bergman en Magnusson (1990). 
Naast de ontwikkeling van het individu verdient de invloed van de gemeenschap 
aandacht. De sociale desorganisatietheorie verwijst naar het onvermogen van een 
gemeenschap een effectieve sociale controle uit te oefenen. Misdaad lijkt aan bepaalde 
lokaties gebonden te zijn, los van de samenstelling van de bevolking die daar woont. De 
gemeenschap heeft ook invloed op de vorming van subculturen en op de mogelijkheden 
om misdrijven te begaan. Er is aangetoond dat de gemeenschapsstructuur het criminele 
gedrag direct beïnvloedt op manieren die niet direct aan individuele kenmerken kunnen 
worden toegeschreven en dat misdaad deels verklaard kan worden aan de hand van de 
interactie tussen de gemeenschap en individuele 
kenmerken. 
Er wordt voor een interdisciplinaire benadering gepleit omdat men aldus beter in staat is 
tot een overzicht te komen van alle aspecten van crimineel gedrag. Bij het Program on 
Human Development in Chicago Neighborhoods gaat men bij de bestudering van de 
criminaliteit uit van een dergelijke interdisciplinaire benadering door ideeën, theorieën 
en methodes die afkomstig zijn uit met name de biologie, psychiatrie, psychologie, 
sociologie en criminologie te integreren (Tonry e.a., 1991, Earls en Reiss, 1994). 

2.2 	Doel van longitudinaal onderzoek 

Tonry e.a. (1991) geven bij de voorbereiding van het Project on Human Development 
in Chicago Neighborhoods de volgende omschrijving van de doelstellingen van dit 
onderzoek. Het is de bedoeling hiermee meer theoretisch inzicht te krijgen in de 
ontwikkelingen die tot gedragsstoornissen en misdrijven leiden. Men wil weten in 
hoeverre individuen met deviant gedrag die van kwaad tot erger komen, van andere 
personen verschillen. Men wil nagaan op welke leeftijden en tijdens welke ontwikke-
lingsstadia interventieprogramma's het effect hebben dat er minder mensen van het ene 
stadium in hun deviante gedrag naar het andere overgaan dan zonder die programma's 
het geval zou zijn geweest. 
Tonry e.a. (1991) stellen voor dit onderzoek de volgende programmapunten op. Men 
wil nagaan: 
a. welke factoren voor kinderen een risico vormen om delinquent te worden en 

welke factoren ertoe bijdragen dat kinderen, wanneer zij eenmaal delinquent zijn, 
zich deviant blijven gedragen of daarmee stoppen. 

b. welke ontwikkelingen leiden tot gedragsstoornissen in de vroege jeugd, tot 
jeugddelinquentie en tot criminaliteit op volwassen leeftijd. 

c. in hoeverre de onderlinge relaties tussen individuele kenmerken, gezinsomgeving 
en gemeenschapsstructuren verband houden met crimineel gedrag. 

d. op welke momenten tijdens de ontwikkeling van het individu interventies het 
meest effectief kunnen zijn. 

e. wat de beste strategieën voor experimentele interventie zijn. 



Het gaat hier om een ambitieus onderzoeksprogramma dat -voor zover wij dat kunnen 
overzien- een volledig beeld geeft van de doelstellingen van longitudinaal onderzoek 
naar deviant gedrag. 

9 



3. Cohorten 

Bij veel longitudinaal onderzoek volgt men de ontwikkeling van cohorten. In deze 
paragraaf wordt een definitie van het begrip cohort gegeven, wordt een omschrijving 
gegeven van cohort-, periode- en leeftijdseffecten, wordt gewezen op de wenselijkheid 
van het aan elkaar koppelen van cohorten en wordt vermeld hoe en onder welke 
condities een dergelijke koppeling kan plaatsvinden. 

3.1 	Definitie van het begrip cohort 

Men kan het begrip 'cohort' definiëren als een aantal sociale eenheden (individuen) die 
een bepaalde gebeurtenis (cohort-bepalende gebeurtenis) op een bepaald moment (begin 
van het cohort, meestal uitgedrukt in kalendertijd) heeft meegemaakt (Mayer en 
Huinink, 1990). Anders gezegd: Een cohort is een groep mensen die dezelfde 
gebeurtenis (dikwijls de geboorte) gedurende eenzelfde tijdvak (dikwijls één jaar) 
meemaken (Tonry e.a., 1991). Wanneer een cohort, zoals dikwijls het geval is, wordt 
bepaald door de geboorte van de individuen die deel uitmaken van dat cohort, dan 
spreekt men van een geboortecohort. Een cohort kan ook door andere gebeurtenissen in 
het leven van het individu worden bepaald (bijvoorbeeld eerste schooljaar of huwelijk) 
of door een historische gebeurtenis (bijvoorbeeld de tweede wereldoorlog). 

3.2 	Cohort - , periode- en leeftijdseffecten 

Een probleem dat onderzoek bij cohorten met zich meebrengt is de vraag of de 
gevonden invloeden het gevolg zijn van cohort-, periode- of leeftijdseffecten (Tonry 
e.a., 1991). 
Cohorteffecten houden verband met het feit dat men tot een bepaald cohort behoort. 
Mensen uit een groot geboortecohort (geboortegolf) kunnen bijvoorbeeld gedurende hun 
gehele leven met meer competitie bij het verkrijgen van toegang tot voorzieningen te 
maken krijgen dan anderen. 
Periode-effecten wijzen op invloeden die kenmerkend zijn voor een bepaalde historische 
periode. Een periode met veel werkloosheid kan bijvoorbeeld het misdaadcijfer in alle 
leeftijds- en cohortgroepen beïnvloeden. Leeftijdseffecten verwijzen naar veranderingen 
die bij het ouder worden optreden. Zo kan het ouder worden bij alle cohorten in alle 
periodes tot meer lichamelijke gebreken leiden. 

3.3 	Koppelen van cohorten 

Voor versneld longitudinaal onderzoek is het van belang dat men opeenvolgende 
cohorten, die tijdens het onderzoek -op verschillende momenten- dezelfde leeftijd 
bereiken, aan elkaar kan koppelen om binnen betrekkelijk korte tijd een overzicht te 



krijgen van de ontwikkeling in de levensfase die deze cohorten omvatten. Tonry e.a. 
(1991) ontwikkelden een methode om cohorten aan elkaar te koppelen. Raudenbusch en 
Chan (1992) toetsten deze methode bij hun heranalyse van de gegevens van de National 
Youth Survey. Uit de resultaten van hun onderzoek bleek dat zij inderdaad met deze 
methode de gegevens van nabijgelegen cohorten aan elkaar konden koppelen. Wanneer, 
zoals hier niet het geval was, het ontwikkelingstraject van het ene cohort van dat van 
het andere blijkt te verschillen, kan men volgens Raudenbusch en Chan (1992) een 
model ontwikkelen om het effect van deze verschillen te voorspellen. 

1 1 



4 Voor- en nadelen van de verschillende 

typen onderzoek 

Hieronder volgt een overzicht van de voor- en nadelen van longitudinaal en cross-
sectioneel onderzoek. Vervolgens zal aandacht worden besteed aan versneld 
longitudinaal onderzoek en longitudinaal-experimenteel onderzoek. Tenslotte zal een 
kort overzicht worden gegeven van een aantal mogelijkheden voor aanvullend 
onderzoek. 

4.1 	Longitudinaal onderzoek 

Zoals vermeld, worden bij longitudinaal onderzoek bij dezelfde of vergelijkbare 
personen bij herhaling metingen verricht. Wij brengen hier verder in herinnering dat wij 
alleen van longitudinaal onderzoek spreken wanneer het aantal metingen minstens drie 
en de duur van het onderzoek vijf jaar of langer is. 

4.1.1 Voordelen van longitudinaal onderzoek 

Volgens Douglas (1976) heeft longitudinaal onderzoek de volgende voordelen boven 
cross-sectioneel onderzoek: 
(1) Sommige informatie, zoals bijvoorbeeld die over attitudes, moet actueel zijn, wil 

het verzamelen daarvan zin hebben. Andere informatie, zoals bijvoorbeeld over 
het aantal jaren dat iemand op school heeft gezeten of zijn werkverleden, is 
vollediger en nauwkeuriger wanneer deze tijdens een longitudinaal onderzoek 
wordt verzameld, ook al kan deze, retrospectief verzameld, ook nog wel een 
zekere waarde hebben. 

(2) Bij een cross-sectioneel onderzoek moet men tijdens elk interview dezelfde soort 
achtergrondinformatie verzamelen, terwijl dat bij een longitudinaal onderzoek, 
waarbij dezelfde personen aan meerdere interviewrondes deelnemen, alleen 
tijdens het eerste interview behoeft te gebeuren. Daardoor liggen de 
interviewkosten bij cross-sectioneel onderzoek hoger. 

(3) Wanneer men bij een cross-sectioneel onderzoek een variabele heeft weggelaten 
die achteraf van belang blijkt te zijn, kan dat een ramp betekenen, terwijl men 
bij een longitudinaal onderzoek een dergelijk hiaat gewoonlijk tijdens een 
volgende interviewronde, al is het maar gedeeltelijk, kan opvullen. 

(4) Bij longitudinaal onderzoek kunnen veel meer variabelen die een veel groter 
terrein bestrijken worden verzameld dan met cross-sectioneel onderzoek mogelijk 
zou zijn. Dit komt doordat men in de loop der tijd meerdere interviews bij één 
persoon kan afnemen. Bovendien kan men informatie over cruciale 
gebeurtenissen in het leven van de onderzochten verzamelen op de momenten 
waarop deze zich voordoen, zelfs wanneer deze momenten bij de diverse 
onderzochte personen uiteenlopen. Men kan bijvoorbeeld aan iemand informatie 
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over diens eerste werkervaring vragen op het moment waarop deze juist met zijn 
of haar eerste baan is begonnen. 

(5) Bij longitudinaal onderzoek kan de informatie van de respondent niet gekleurd 
worden door wat zich later in zijn leven heeft voorgedaan. Hier geldt dus niet 
het bezwaar dat de informatie die de respondent zich herinnert opnieuw 
geïnterpreteerd wordt in overeenstemming met de conventionele opvattingen van 
oorzaak en gevolg. Met longitudinaal onderzoek kan men ook de richting van het 
effect meten. 

(6) Wanneer men een geboortecohort van het begin af aan gaat volgen, heeft men 
later geen problemen meer met het trekken van een steekproef. Men ondervindt 
in dat geval ook minder problemen bij het schatten van 'bias' en betrouw-
baarheid, aldus Douglas. 
Tonry e.a. (1991) noemen ook een aantal voordelen van longitudinaal onderzoek 
die zij in de literatuur hebben gevonden: 

(7) Men kan bij longitudinaal onderzoek zowel verschillen tussen individuen als 
veranderingen bij die individuen meten. In situaties waarin groepstrends 
verschillen van individuele trends is men daarom op longitudinaal onderzoek 
aangewezen. Zo vertonen groepscijfers voor vergrijpen een opmerkelijke piek 
tijdens de tiener-leeftijd. Het aantal vergrijpen per individu blijkt echter redelijk 
constant te blijven gedurende de gehele criminele carrière. De bij groepsstudies 
gevonden piek in vergrijpen lijkt daarom op een piek in het aantal overtreders te 
wijzen, maar niet op een extra hoge frequentie waarmee individuen vergrijpen 
begaan. Het is ook dikwijls moeilijk te zien of veranderingen die bij groepsdata 
gevonden worden op veranderingen bij individuen wijzen of op veranderingen, 
door uitval veroorzaakt, binnen de risicogroep. Men kan dat te weten komen 
door gedurende de gehele onderzoeksperiode dezelfde risicopersonen te blijven 
volgen. Longitudinaal onderzoek kan ook informatie over cumulatieve 
verschijnselen geven, zoals de cumulatie van vergrijpen tot een bepaalde leeftijd 
of hoeveel procent van alle misdrijven door chronische overtreders wordt begaan 
(citaat van Wolfgang e.a.). 

(8) Longitudinaal onderzoek kan belangrijke informatie over criminele carrières 
geven. Men kan zien op welke leeftijd verschillende soorten overtredingen 
beginnen, op welke leeftijd men daarmee stopt en hoe lang een criminele carrière 
duurt (citaat van Blumstein e.a.). Men kan met longitudinaal onderzoek ook zien 
of iemand steeds ernstiger vergrijpen pleegt en of hij zich in bepaalde soorten 
vergrijpen specialiseert (citaat van Farrington e.a.). Verder kan men nagaan op 
welke wijze verschillende stadia van een mensenleven op elkaar volgen. Men kan 
bijvoorbeeld ontdekken dat het roken van sigaretten gevolgd wordt door het 
roken van marihuana en later door ander illegaal druggebruik (citaat van 
Yamaguchi en Kandel). Men kan met longitudinaal onderzoek nagaan in hoeverre 
latere gebeurtenissen aan de hand van eerdere kunnen worden voorspeld. Met 
behulp van die gegevens kan men vaststellen op welk moment men het best kan 
ingrijpen om de ontwikkeling van een criminele carrière te onderbreken. 

(9) Met longitudinaal onderzoek kan men de stabiliteit en continuïteit van bepaalde 
individuele kenmerken in de loop der tijd onderzoeken. Longitudinaal onderzoek 
kan tot een duidelijker beeld leiden van de wijze waarop hetzelfde theoretische 



4.1.2 Nadelen van longitudinaal onderzoek 
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begrip (bijvoorbeeld de deviante persoonlijkheid) op verschillende leeftijden tot 
uiting komt. 

(10) Men kan met longitudinaal onderzoek -beter dan met cross-sectioneel onderzoek-
een volgorde voor de gebeurtenissen vaststellen. Longitudinale gegevens kunnen 
causale effecten aantonen door te laten zien dat veranderingen in de ene factor 
door veranderingen in de andere factor worden gevolgd. Men kan hier ook het 
effect van een bepaalde gebeurtenis mee aantonen door de ontwikkeling voor en 
na die gebeurtenis te onderzoeken. 

Jupp (1989) ziet de volgende bezwaren tegen longitudinaal onderzoek: 
(1) Het is erg duur. 
(2) Het duurt heel lang voordat er resultaten komen. 

(3) Er kan in de loop der jaren veel uitval onder de respondenten optreden. Verder 
is gebleken dat de groep die uitvalt dikwijls niet aselect is. 

(4) Respondenten kunnen beïnvloed worden door het feit dat zij aan een langlopend 
onderzoek deelnemen en door de ervaringen die zij tijdens eerdere rondes van 
het onderzoek hebben opgedaan. Men kan bijvoorbeeld geneigd zijn de vragen 
consistent en in overeenstemming met de vorige keer te beantwoorden 
(Swanhorn, 1987). Er kan als zodanig sprake zijn van een 'hertest-effect'. 
Deelname aan een longitudinaal onderzoek waarbij men steeds dezelfde 
deelnemers ondervraagt, stelt hoge eisen aan deze respondenten. Daarom blijft 
de generaliseerbaarheid van de resultaten beperkt (Swanborn, 1987). Het 
verdient aanbeveling de omvang van hertesteffecten te meten door een substeek-
proef die men dikwijls heeft onderzocht, te vergelijken met één die men slechts 
zelden aan het onderzoek heeft laten deelnemen. In gevallen waarin men deze 
methode heeft toegepast, bleken de hertesteffecten overigens gering te zijn 
(Douglas, Bachman en O'Malley, en Johnston, geciteerd door Tonry e.a., 1991). 

(5) Men is geneigd de mogelijkheden met longitudinaal onderzoek causale verbanden 
aan te tonen te overschatten. Hoewel bij dergelijke onderzoeken opeenvolgingen 
in de tijd van variabelen aan het licht komen, omdat bepaalde handelingen en 
gedrag (bijvoorbeeld delinquent gedrag) blijken te volgen op eerdere kenmerken, 
ontwikkelingen en ingrijpende gebeurtenissen, leidt longitudinaal onderzoek 
slechts tot een statistisch bewijs van relaties tussen resultaten en datgene dat wij 
als de verklarende variabelen zien. Een dergelijk statistisch verband bewijst op 
zichzelf nog niet dat het hier om de oorzaken van het delinquente gedrag gaat. 

(6) Men kan geen leeftijds- en periode-effecten van elkaar onderscheiden (Tonry 
e.a., 1991). 

(7) Het is moeilijk te zeggen in hoeverre resultaten bij een bepaald cohort ook voor 
andere cohorten opgaan (Tonry e.a., 1991). 

(8) Er is kritiek op het positivistische (of liever empiristische) uitgangspunt van veel 
longitudinaal onderzoek, waarbij men maar in het wilde weg gegevens zou 
verzamelen zonder eerst van een theorie uit te gaan (Cohen, 1981). 



4.2 	Cross-sectioneel onderzoek 

Bij cross-sectioneel onderzoek gaat het, zoals gesteld, om een éénmalige meting bij 
verschillende groepen. 

4.2.1 Voordelen van cross -sectioneel onderzoek 

Farrington e.a. (1986) noemen de volgende voordelen van cross-sectioneel onderzoek: 
(1) Het is relatief gemakkelijk uit te voeren 
(2) Het kost relatief weinig tijd. 

(3) Het brengt minder kosten met zich mee 
(4) Er is geen sprake van een hertesteffect. 

(5) Men onderzoekt één steekproef waarbij geen aselecte uitval is opgetreden. 

4.2.2 Nadelen van cross -sectioneel onderzoek 

De voornaamste bezwaren van cross-sectioneel onderzoek zijn: 
(1) Men volgt niet de ontwikkelingen van individuen door de tijd heen en men is 

daardoor niet in staat bepaalde causale verbanden te leggen of de gevolgen van 
bepaalde interventies te zien. Men kan ook niets zeggen over de stabiliteit en 
continuïteit van bepaalde kenmerken van individuen. 

(2) Men maakt gebruik van retrospectieve gegevens die door het herinnerings- 
vermogen van de respondenten vertekend kunnen zijn. 

(3) Men krijgt geen informatie over cumulatieve verschijnselen. 
(4) Men kan geen leeftijds- en cohort-effecten van elkaar onderscheiden (Tonry e.a., 

1991) 

De hiervoor vermelde variabelen overziende, menen wij dat deze alle relevante aspecten 
omvatten van het onderzoeksterrein waar het hier om gaat, namelijk de ontwikkeling 
van deviant gedrag. 

4.3 	Versneld longitudinaal onderzoek 
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Tonry e.a. (1991) pleiten voor een versneld longitudinaal onderzoek waarbij men 
verschillende cohorten gelijktijdig volgt. Een dergelijk onderzoek is een tussenvorm van 
het longitudinaal onderzoek met één cohort en het éénmalige cross-sectionele onderzoek 
bij cohorten die één jaar in leeftijd van elkaar verschillen. Men wil hiermee de 
voordelen van longitudinaal onderzoek behouden en de nadelen zoveel mogelijk 
beperken. Bij het Project on Human Development in Chicago Neighborhoods begint 
men met één prenataal cohort, terwijl de andere cohorten op dat moment 3, 6, 9, 12, 
15, 18, 21 en 24 jaar zijn (Project on human development in Chicago neighborhoods: 
progress report, 1994). Dit onderzoek is een tussenvorm van longitudinaal onderzoek 
met één cohort dat vanaf de geboorte het 
Men gaat er bij dit onderzoek van uit dat alle cohorten in alle opzichten (samenstelling, 
kenmerken), met uitzondering van hun leeftijd, met elkaar te vergelijken zijn. Men 



verwacht dat men later aan de hand van de gegevens zal kunnen verifiëren of deze 
veronderstelling juist is. 
Omdat men bij dit onderzoek met negen cohorten werkt, waarbij op elkaar volgende 
cohorten steeds drie jaar in leeftijd van elkaar verschillen, kan men al na drie jaar over 
gegevens beschikken die ongeveer gelijkwaardig zijn aan die van een onderzoek met één 
cohort dat loopt van voor de geboorte van dat cohort tot aan het 27ste jaar. 
Dit onderzoek gaat acht jaar duren en zal uiteindelijk de leeftijd van voor de geboorte 
tot 32 jaar bestrijken. Aangezien opeenvolgende cohorten slechts drie jaar in leeftijd van 
elkaar verschillen, zullen gedurende de periode van acht jaar twee of drie 
opeenvolgende cohorten op verschillende momenten dezelfde leeftijd bereiken. Men kan 
dus de gegevens van een cohort van een bepaalde leeftijd vergelijken met de gegevens 
van één of twee andere cohorten, verzameld op het moment dat laatstgenoemd(e) 
cohort(en) dezelfde leeftijd had(den) als eerstgenoemd cohort. Door de gegevens van 
deze cohorten met elkaar te vergelijken, kan men nagaan welke kenmerken en 
gedragingen het gevolg zijn van de leeftijd en rijpheid van de onderzochten en welke 
het gevolg van culturele en sociale invloeden van die specifieke periode of van het 
cohort waar zij deel van uitmaken. 

4.3.1 Voordelen van versneld longitudinaal onderzoek 

Tonry e.a. (1991) zien de volgende voordelen bij versneld longitudinaal onderzoek in 
vergelijking met longitudinaal onderzoek met één cohort: 
(1) Het versnelde cohortonderzoek duurt veel korter dan een onderzoek met één 

cohort. Het behoeft niet langdurig gesubsidieerd te worden en leidt eerder tot 
resultaten. De kans is ook groter dat het onderzoek is afgerond voordat het 
onderwerp, de theorieën en de meetmethodes als achterhaald worden beschouwd. 
Er zullen ook minder wisselingen in het onderzoeksteam plaatsvinden. 
Bij een versneld longitudinaal onderzoek kan men de problemen van uitval en 
hertest-effect evenmin vermijden als bij een longitudinaal onderzoek met één 
cohort. Deze problemen zullen bij versneld longitudinaal onderzoek echter 
waarschijnlijk minder zwaar wegen, omdat het aantal keren dat men bij dezelfde 
personen metingen verricht hier in de regel geringer zal zijn dan bij een longitu-
dinaal onderzoek met één cohort. 

(2) Onderzoek bij meer dan één cohort zal leiden tot meer vertrouwen in de 
generaliseerbaarheid van de resultaten. 

4.3.2 Nadelen van versneld longitudinaal onderzoek 
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Tonry e.a. (1991) noemen ook enkele nadelen die versneld longitudinaal onderzoek met 
meerdere cohorten kan hebben ten opzichte van het langer lopend longitudinaal 
onderzoek met één cohort: 
(1) 	Men volgt de ontwikkeling van het individu gedurende een veel kortere periode. 

Men bestudeert ook gedurende kortere tijd de continuïteit van het gedrag en het 
al dan niet uitkomen van voorspellingen ten aanzien van dat gedrag. Het 
hiervoor vermelde is vooral een bezwaar wanneer er op lange termijn causale 
effecten zijn die in de tussenliggende periode nog niet op de een of andere 
manier blijken. 



(2)  

(3)  

Bij het versnelde onderzoek kan men moeilijker uitspraken doen over kenmerken 
van criminele carrières, zoals het begin en het einde daarvan, en over 
cumulatieve verschijnselen. 
Het is de vraag of de verschillende cohorten voldoende met elkaar te vergelijken 
zijn. Zoals gesteld, kunnen cohorten, tengevolge van periode- en cohorteffecten 
van elkaar verschillen. Verder mag men ervan uitgaan dat een representatief 
cohort van 18-jarigen in een stad zal verschillen van een cohort van pas geboren 
kinderen dat eveneens representatief is voor die stad, vanwege emigratie, 
immigratie en sterfte onder de leden van eerstgenoemd cohort gedurende de 
afgelopen 18 jaar. Er bestaat duidelijk een spanningsveld tussen representativiteit 
en vergelijkbaarheid van cohorten dat men, vanwege de invloed van periode- en 
cohorteffecten, ook niet kan wegnemen door een cohort van mensen te 
interviewen die 18 jaar geleden in dezelfde stad zijn geboren. 

4.3.3 Argumenten die de bezwaren minder zwaarwegend maken 

Tonry e.a. (1991) tillen overigens niet al te zwaar aan de door hen genoemde bezwaren 
en zij zien ook wel mogelijkheden om deze (deels) te ondervangen: 
ad (1) Tonry e.a. (1991) vinden de kwestie van het lange-termijn-effect niet zo'n 

probleem, omdat er naar hun oordeel veelal sprake is van een lange keten van 
causale invloeden op kortere termijn die bij versneld longitudinaal onderzoek zijn 
waar te nemen. 

ad (2) Men kan dit bezwaar deels ondervangen door retrospectieve vragen te stellen. 
Men kan ook de gegevens van vergelijkbare individuen uit verschillende cohorten 
die tijdens het onderzoek op verschillende momenten dezelfde leeftijd bereiken, 
aan elkaar koppelen om zo een beeld te krijgen van de ontwikkeling vanaf de 
prenatale periode tot aan de volwassenheid. - - ad (3) Men kan dit probleem 
mogelijk wèl ondervangen door de gegevens van vergelijkbare substeekproeven 
van elk cohort aan elkaar te koppelen. Men kan ook bij het ene cohort 
retrospectieve gegevens verzamelen over een leeftijd die een jonger cohort op dat 
moment heeft en op die manier deze cohorten met elkaar vergelijken. Het is 
daarbij wèl van belang dat de validiteit van dergelijke retrospectieve gegevens 
wordt getoetst door soortgelijke retrospectieve gegevens bij het jongere cohort te 
verzamelen, wanneer dat de leeftijd van het oudere cohort bij de eerste meting 
heeft bereikt, om deze retrospectieve gegevens van beide cohorten met elkaar te 
kunnen vergelijken. 

4.4 	Longitudinaal-experimenteel onderzoek 
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Tijdens een longitudinaal onderzoek zullen bij sommige deelnemers in de loop der tijd 
interventies plaatsvinden. Deze ingrepen kunnen de onderzoekers er toe dwingen hun 
oorspronkelijke onderzoeksopzet bij te stellen. Dergelijke interventies kunnen echter 
ook tot meer inzicht in causale verbanden leiden, omdat men het effect van deze 
ingrepen direct kan meten. Tonry e.a. (1991) bepleiten daarom longitudinaal-
experimenteel onderzoek waarbij men doelbewust interventies pleegt. Men kan daarmee 
immers op systematische wijze de invloed van de ene factor (de onafhankelijke 



variabele) op een andere factor (de afhankelijke variabele) onderzoeken, terwijl de 
onafhankelijke variabele onder controle wordt gehouden. Op deze wijze kan men 
causale hypotheses toetsen of de invloed van een bepaalde behandeling evalueren. 

4.4.1 Voordelen van longitudinaal-experimenteel onderzoek 
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Longitudinaal-experimenteel onderzoek biedt volgens Tonry e.a. (1991) de volgende 
voordelen boven alleen een longitudinaal of alleen een experimenteel onderzoek: 
(1) Dankzij longitudinaal onderzoek is er al veel bekend over het natuurlijke verloop 

van criminele carrières. Men weet echter nog weinig van het effect van bepaalde 
gebeurtenissen op het verloop van de ontwikkeling van deze carrières en daar 
zou experimenteel onderzoek meer over kunnen zeggen. 

(2) Longitudinaal en experimenteel onderzoek vullen elkaar aan omdat men met een 
experiment het effect van een beperkt aantal onafhankelijke variabelen met een 
hoge interne validiteit kan meten, terwijl men met het longitudinaal onderzoek 
het effect van veel onafhankelijke variabelen met een lagere interne validiteit kan 
onderzoeken met behulp van quasi-experimentele analyses. 

(3) Een gecombineerd longitudinaal-experimenteel onderzoek kost minder geld dan 
afzonderlijke experimentele en longitudinale onderzoeken, omdat het goedkoper 
is beide onderzoeken bij dezelfde groep mensen uit te voeren Blumstein e.a. 
(geciteerd door Tonry e.a., 1991) geven nog enkele aanvullende argumenten 
voor longitudinaal-experimenteel onderzoek: 

(4) Men kan de invloed van interventies beter begrijpen wanneer men ook de context 
van reeds bestaande trends of verdere ontwikkelingen kent. 

(5) Bij longitudinaal onderzoek verzamelde informatie over het verleden van de 
proefpersonen kan bij experimenteel onderzoek goed van pas komen bij het 
verifiëren dat de experimentele en controlegroepen equivalent zijn, bij het 
verrichten van nulmetingen en bij het onderzoeken van de interacties tussen 
soorten mensen en soorten behandelingen. Bovendien kan men aan de hand van 
de informatie waarover men reeds beschikt vaststellen wie voor deelname aan het 
experiment in aanmerking komt en wat de invloed van differentiële uitval bij het 
experiment is. 

(6) Follow-up op lange termijn kan de effecten van een interventie aantonen die niet 
onmiddellijk aan het licht treden en maakt het mogelijk korte en lange termijn-
effecten met elkaar te vergelijken. Verder kan men het verloop van de 
ontwikkeling onderzoeken die korte- en lange-termijn-effecten met elkaar 
verbindt. 

4.4.2 Problemen bij longitudinaal-experimenteel onderzoek 

Tonry e.a. (1991) signaleren een aantal problemen bij longitudinaal-experimenteel 
onderzoek: 
(1) 	Een experiment kan de doeleinden bij longitudinaal onderzoek doorkruisen. 

Wanneer er tijdens longitudinaal onderzoek een experiment wordt uitgevoerd, is 
de oorspronkelijke groep onderzochten onder te verdelen in een groep van 
personen die om wat voor reden dan ook niet in aanmerking komen voor het 
experiment, een groep die aan het experiment deelneemt en de overigen die de 
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controlegroep vormen. Men moet de verhoudingen in aantal tussen deze drie 
groepen goed in het oog houden. Het is niet verstandig conclusies met betrekking 
tot het natuurlijke verloop van criminaliteit te baseren op de experimentele 
groep, aangezien deze groep een ongebruikelijke behandeling heeft gekregen. 
Het experiment kan zelfs de uitval bij longitudinaal onderzoek doen toe- of 
afnemen. Bij het trekken van conclusies over de gehele steekproef, moeten de 
resultaten van de groep mensen die ongeschikt waren voor het experiment en die 
van de controlegroep het juiste gewicht krijgen. 

(2) Het is minder duidelijk of deelnemers aan een experiment van quasi-
experimentele analyses moeten worden uitgesloten. Wanneer men de experi-
mentele interventie beschouwt als een andere onafhankelijke variabele die de 
personen bij wie het experiment heeft plaatsgevonden, beïnvloedt, dan zou 
onderzoek naar het effect van de niet met het experiment gemanipuleerde 
onafhankelijke variabelen op de gehele steekproef kunnen worden gebaseerd. 
Men kan ook nagaan of het experiment van invloed is op het 2effect van een 
andere onafhankelijke variabele door na te gaan of laatstgenoemde variabele een 
andere invloed heeft op de experimentele groep dan op de controlegroep. 

(3) Men mag ervan uitgaan dat deelnemers aan een experiment na die behandeling 
zullen verschillen van personen uit de controle groep en de groep mensen die 
niet voor het experiment in aanmerking kwamen. Het hiervoor vermelde kan een 
reden zijn om personen die al eens aan een experiment hebben deelgenomen van 
verdere experimenten uit te sluiten, omdat men anders geen zuiver beeld kan 
krijgen van het effect van deze latere experimenten. Toch kunnen er goede 
redenen zijn om juist personen die al eens aan een eerder experiment 
onderworpen zijn geweest, bij een volgend experiment te betrekken, omdat men 
dan het interactieve effect van deze twee behandelingen kan meten. 

(4) Bij het verstrijken van de tijd zullen er zeker problemen ontstaan. Een 
experiment dat eens, bijvoorbeeld bij het begin van het longitudinaal onderzoek, 
gewenst en nuttig was, kan dat enkele jaren later minder zijn, als gevolg van 
veranderingen in theorieën of methodologie, verschuivingen in de politiek of 
door praktische beperkingen (bijvoorbeeld een sleutelfiguur die v(56r het 
experiment is, wordt vervangen door een tegenstander daarvan). De deelnemers 
aan het longitudinaal onderzoek kunnen ook om diverse redenen in de loop der 
tijd meer of minder geschikt worden voor deelname aan een experiment. Zo 
zullen sommige deelnemers aan het longitudinaal onderzoek naar een andere 
streek verhuizen, waardoor zij niet meer voor een experiment in aanmerking 
komen dat aan een bepaalde lokatie is gebonden. 
Het is daarom nodig dat men zich bij de uitvoering van experimenten flexibel 
opstelt. Soms kan men met de planning van experimenten het beste wachten 
totdat het longitudinaal onderzoek op gang is gekomen. Het is vaak wenselijk dat 
experimenten door andere onderzoekers worden uitgevoerd dan de leden van het 
team van het longitudinaal onderzoek. Uiteraard zullen de onderzoeksteams voor 
het longitudinaal onderzoek en voor het experiment goed gecoördineerd moeten 
worden. 



4.5 	Aanvullend onderzoek 

Tonry e.a. (1991) wijzen op de mogelijkheid om naast longitudinaal onderzoek ook nog 
onderzoek op kleinere schaal bij specifieke groepen te verrichten dat als aanvulling kan 
dienen, omdat men daarmee wellicht bepaalde vragen kan beantwoorden die bij het 
longitudinaal onderzoek open blijven. Daarbij kan gedacht worden aan onderzoek bij 
gedetineerden, wanneer men het effect van detentie wil onderzoeken en de steekproef 
van het longitudinaal onderzoek daartoe te weinig gedetineerden bevat. Men kan ook 
aanvullend onderzoek doen bij leeftijdsgenoten die deel uitmaken van het netwerk van 
(delinquente) deelnemers aan het longitudinaal onderzoek en daarmee nagaan in 
hoeverre (veranderingen in) die netwerken van invloed zijn op activiteiten, attitudes en 
overtuigingen van de betrokken deelnemers. 

Verder is aanvullend onderzoek mogelijk bij broers en zusters van deelnemers aan het 
longitudinaal onderzoek, bij tweelingen en/of bij geadopteerde kinderen om meer te 
weten te komen van genetische en gezinsinvloeden. Er kan ook gedacht worden aan 
onderzoek bij kinderen van deelnemers aan het longitudinaal onderzoek om interge-
neratie gedragspatronen te bestuderen. 
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5 Variabelen 

Tonry e.a. (1991) hebben, op grond van bestaande theorieën, de basis gelegd voor een 
multidisciplinair perspectief en zij zijn bij de keuze van de variabelen voor het Project 
on Human Development in Chicago Neighborhoods van dit perspectief uitgegaan. Zij 
adviseren voor de verschillende leeftijdsgroepen een breed scala aan variabelen te meten 
die volgens hen verband kunnen houden met of een uiting zijn van deviant en delinquent 
gedrag. Daarbij putten zij ook uit variabelen die bij eerdere onderzoeken zijn gebruikt, 
zoals die van Rutter en Giller, Wilson en Herrnstein, en Kazdin. 
De variabelen zijn onder te verdelen in variabelen waarbij het individu centraal staat en 
variabelen waarbij de gemeenschap het uitgangspunt is. 

5.1 	Variabelen waarbij het individu centraal staat 

Tonry e.a. (1991) hebben de variabelen waarbij van het individu wordt uitgegaan per 
leeftijdsgroep geordend. Aangezien diverse variabelen voor verschillende leeftijdsgroe-
pen onder dezelfde categorie zijn onder te brengen, beperken wij ons tot een indeling 
per categorie. Sommige variabelen hebben betrekking op alle leeftijdsgroepen, andere 
zijn alleen bij jonge kinderen of juist alleen bij oudere kinderen en/of volwassenen te 
meten. 

5.1.1 Kenmerken van het individu 

(1) Temperamenten, persoonlijkheidskenmerken en attitudes: empathie, impulsiviteit, 
hyperactiviteit, aandachtsstoornissen, het vermogen om behoeftebevrediging uit te 
stellen, het nemen van risico's, zelfvertrouwen, gewetenssterkte, altruïsme, 
conventionele of deviante attitudes, het vermogen een rationele beslissing te nemen, de 
waargenomen pakkans, het beeld dat betrokkene heeft van de kosten en baten van 
verschillende vergrijpen, etc. 

(2) Gedragsstoornissen, delinquent en deviant gedrag: allerlei soorten onaangepast 
gedrag inclusief drug- en alcoholgebruik, emotionele stoornissen, chronische 
werkloosheid, strafblad, het effect van een eventuele vervolging en bestraffing, etc. 
Wolfgang e.a. (geciteerd door Loeber e.a., 1991) hebben een systeem ontwikkeld om de 
ernst van vergrijpen te classificeren ('severity ratings'). Dit systeem werd bij de 
Pittsburgh Youth Study in enigszins gewijzigde vorm gehanteerd. 



(3) fysieke factoren: lichamelijke afwijkingen, prenatale ontwikkeling, gezondheid van 
de moeder tijden de zwangerschap, geboortegewicht, leeftijd vanaf de conceptie', leng-
te, gewicht, de omtrek van het hoofd en de lichaamsmassa (de vier laatstgenoemde 
variabelen zijn vooral van belang bij kinderen tot zeven jaar, omdat tot die leeftijd de 
groei van het kind een goede indicator is voor diens gezondheid, voeding en eventuele 
extreme sociale verwaarlozing), bloeddruk, polsslag, aanwezigheid van drugs of zware 
metalen in het bloed, concentratie van de hormonen testosteron (indicator voor fysieke 
rijping en mate van agressief gedrag) en cortisol (indicator voor psychosociale stress) in 
speeksel en bloedplaatjes. 

(4) Gezondheid: Men adviseert eens per half jaar na te gaan welke ziektes het kind en 
diens gezinsleden hebben gehad en hoe lang zij ziek zijn geweest, of men de dokter 
heeft bezocht, in het ziekenhuis heeft gelegen, een ongeval heeft gehad, etc. 

(5) Intelligentie: Bij kinderen vanaf drie jaar is het mogelijk een gestandaardiseerde 
intelligentietest af te nemen waarvan de metingen vergelijkbaar zijn met die bij oudere 
kinderen en volwassenen. Daarnaast moet men bij jonge kinderen kijken naar de recep-
tieve (begrijpen wat anderen zeggen) en expressieve taalontwikkeling, en bij oudere 
kinderen naar de ontwikkeling van het abstractievermogen. 

(6) Schoolprestaties: rapportcijfers en bij jonge kinderen de resultaten van gestandaar-
diseerde toetsen voor lezen, rekenen en spellen. 

(7) Belangrijke gebeurtenissen in het leven: de geboorte van een broer of zuster, 
opname in het ziekenhuis, voor het eerst naar crèche, peuterspeelplaats of school gaan 
en langdurige scheiding van de ouders. Bij adolescenten kan men denken aan het begin 
van de puberteit of de eerste arrestatie. Bij jonge volwassenen aan het verlaten van de 
school, de eerste baan, huwelijk en ouderschap. 

5.1.2 Kenmerken van de omgeving vanuit het individu gezien 

(1) Demografische kenmerken van alle gezinsleden: leeftijd, sekse, wel of geen baan, 
schoolklas, inkomen, huwelijkse staat, ras en etnische achtergrond van het gezin. Men 
moet een onderscheid maken tussen biologische en sociale vaders en beiden bij het 
onderzoek zien te betrekken. 

(2) de voorgeschiedenis van deviant gedrag in de familie: verslavingen, crimineel en 
deviant gedrag. 

(3) Sociale kenmerken van de huiselijke omgeving: sociale netwerken van gezinsleden, 
religieuze opvattingen en praktijken, normen en waarden in het gezin, etc. 

22 

Volgens Zenerstnim (1990) is de chronologische leeftijd, dus de leeftijd vanaf de geboorte, niet altijd een goede maatstaf VOOf het 

bestuderen van groei en ontwikkeling van met name jonge kinderen. Er bestaan tussen pasgeborenen namelijk grote verschillen in 

fysiologische ontwikkeling en in antropometrische kenmerken, mede afhankelijk van de duur van de zwangerschap. Men kan daarom 

vaak beter kijken naar de zwangerschapsleeftijd of de leeftijd vanaf de conceptie. 



(4) Banden met voor betrokkene belangrijke personen, vriendschappen en sociale 
activiteiten : Bij het kind gaat het hier vooral om de band tussen hem en de ouders: 
binding (tijdens de neonatale periode), hechting (vanaf 8 á 12 tot 24 maanden), warmte 
en kritiek in de relatie tussen ouder en kind (vanaf de late kleutertijd tot aan de 
volwassenheid), de wijze waarop de ouders het kind discipline bijbrengen (vanaf 12 
maanden), het huwelijk van de ouders, de wijze waarop deze eventuele conflicten met 
hun partner hanteren, eerdere huwelijken van de ouders, scheiding van tafel en bed 
en/of echtscheiding van de ouders, de dood van (één van) de ouders, relaties buiten het 
gezin met andere familieleden en vrienden, personen die de ouders (weleens hebben) 
vervangen, etc. Vanaf de jonge adolescentie is informatie over de vrienden van het kind 
cruciaal: conventioneel of deviant gedrag van leeftijdsgenoten, de tijd die het kind met 
hen doorbrengt, populariteit onder of verwerping door leeftijdsgenoten, invloed van 
leeftijdsgenoten en hun leiders. 
Bij jonge volwassenen bestudeert men eveneens de banden die zij met personen hebben 
die een belangrijke rol in hun leven vervullen, en die voor hen een bron van sociale 
controle kunnen zijn. Bij jonge volwassenen kan men kijken naar sociale activiteiten 
zoals de tijd die men met vrienden doorbrengt, thuis bij het gezin, op het werk, op 
school, betrokkenheid bij organisaties en conventionele activiteiten. 

(5) Fysieke kenmerken van de huiselijke omgeving: de kwaliteit van het huis. de 
aanwezigheid van speelgoed, ruimte om te spelen, etc. 

5.2 	Variabelen waarbij de gemeenschap centraal staat 

Tonry e.a. (1991) geven een overzicht van variabelen waarbij de gemeenschap het 
uitgangspunt is: 
(1) demografische structuur: verdelingen naar leeftijd en sekse, samenstelling naar ras 
en etnische groep, vruchtbaarheid, sterfte, etc. 

(2) gezinsstructuur: gezinnen met een vrouw aan het hoofd, echtscheidingspercentage, 
kindertal, etc. 

(3) residentiële mobiliteit en migratie 

(4) socio-economische variabelen: inkomensniveaus, beroepsstatus, concentratie van 
armoede (onderklasse), werkloosheid, ongelijkheid, deelname aan de welvaart, etc. 

(5) schoolvariabelen: voorzieningen voor de opvang van kinderen onder de 
schoolleeftijd, schoolvoorzieningen, buitengewoon onderwijs, afvalpercentages, 
spijbelpercentages, prestatieniveaus, disciplinaire problemen, desegregatiepatronen, etc. 

(6) sociale dienstverlening: soorten en omvang van dagzorg, gezinsbegeleiding, 
huursubsidies, programma's voor drug- en alcoholverslaving, uithuisplaatsing van 
kinderen en training voor beroepen 

(7) woonstructuur: bevolkingsdichtheid, huizenbezit, huurhuizen, etc. 
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(8) recreatiemogelijkheden: omvang en kwaliteit van speelplaatsen, (sport)clubs, etc. 

(9) deelname door bewoners aan formele organisaties 
(10) aanwezigheid en invloed organisaties van opbouwwerkers 

(11) gezondheidszorg: prenatale zorg, hulp en begeleiding bij tienerzwangerschappen, 
zorg voor jonge kinderen, etc. 

(12) netwerken van vrienden en verwanten in de buurt 

(13) religie: soorten kerken en ledenpercentages 
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(14) indicatoren voor misdaad en rechtspleging: politie-surveillance en politie -optreden, 
structuur van de kinderpolitie-eenheden, de taaklast van de reclassering, percentage 
arrestaties, soorten en percentages van gemelde vergrijpen 

(15) de gelegenheid om misdrijven te begaan: bijvoorbeeld de concentratie van banken, 
24-uurswinkels, bars, etc. 

(16) kwaliteit van het leven: overbevolking, leegstand, graffiti, lastig vallen van 
voorbijgangers 

(17) informele controle en reacties van de gemeenschap op kinderen en jeugdigen 

(18) subculturen en het normatieve klimaat ten aanzien van bendes, misdaad, drugge-
bruik en deviant gedrag in het algemeen 

(19) ondergrondse economie: drughandel, heling, kansspelen, etc. 

De hier vermelde variabelen bestrijken een breed scala aan individuele en 
gemeenschapskenmerken. Wij hebben in de overige geraadpleegde literatuur geen 
aanvulling daarop gevonden. 



6 De steekproef 

Farrington e.a. (1986) merken op dat een steekproef bij onderzoek naar de ontwikkeling 
van crimineel gedrag niet kleiner mag zijn dan 100 personen, wil men de onderzoeksre-
sultaten kunnen generaliseren. Bovendien zal de opbrengst aan criminele personen 
binnen een kleinere steekproef te gering zijn. Volgens Tonry e.a. (1991) moeten de 
cohorten bij versneld longitudinaal onderzoek minimaal 500 personen bevatten. De in de 
literatuur gevonden aantallen lopen uiteen van 400 personen bij het Cambridge-onder-
zoek tot 15.000 bij het onderzoek in Stockholm van Janson, Hoogh en Wolf. 
Tonry e.a. (1991) wijzen op een aantal problemen waarop men kan stuiten bij het 
trekken van een steekproef en doen suggesties om hieraan het hoofd te bieden: 
5.1. Bij een onderzoek naar criminaliteit moet de steekproef zodanig zijn samengesteld 
dat er onder de deelnemers voldoende mensen zijn die crimineel gedrag (gaan) 
vertonen. Het aantal criminelen bij een doorsnee van de bevolking is echter in de regel 
gering, vooral wanneer het gaat om plegers van ernstige geweldsmisdrijven en 
chronische overtreders. Bij subgroepanalyse, wanneer men bijvoorbeeld bepaalde 
soorten vergrijpen wil bestuderen, is het probleem van de kleine getallen nog groter. 
Men kan echter de opbrengst aan criminelen binnen de steekproef verhogen door extra 
veel mensen met risicofactoren, dat wil zeggen individuele kenmerken die de kans op 
criminaliteit vergroten, in de steekproef op te nemen, zoals personen uit een crimineel 
milieu, gebroken gezinnen, etc. Wanneer het op individuele basis niet lukt voldoende 
personen met een verhoogde kans op (later) crimineel gedrag in de steekproef te 
krijgen, verdient het aanbeveling gemeenschappen waarin criminaliteit vaker dan 
gemiddeld voorkomt of gemeenschappen met kenmerken die met criminaliteit in verband 
worden gebracht, te laten oververtegenwoordigen. Men adviseert hierbij naar 
kleinschalige gemeenschappen, zoals huizenblokken, te kijken, waar sprake is van veel 
criminaliteit of van veel armoede, gebroken gezinnen, kindersterfte, etc., factoren die 
vaak met criminaliteit gepaard gaan. Op kleinschalig niveau is er namelijk meer overlap 
tussen de kenmerken van de gemeenschap en die van het individu, omdat het aantal 
individuen in een kleine gemeenschap immers geringer is. Door cohorten te 
combineren, kan de opbrengst aan criminelen eveneens worden vergroot. Het is 
overigens niet bekend of het combineren van risicofactoren op individueel en gemeen-
schapsniveau tot een hogere opbrengst aan criminelen leidt dan elke afzonderlijke 
benadering. 
5.2. De factoren die de kans dat men crimineel wordt optimaal maken, zullen per 
cohort verschillen. 
5.3. Vragen over gevoelige onderwerpen die bij de selectie zouden helpen (bijvoorbeeld 
de vraag naar vroegere arrestaties) kunnen zoveel weerstanden oproepen dat de 
betrokkenen helemaal niet meer willen meewerken. 
5.4. Soms kan men niet de juiste persoon vinden voor het beantwoorden van voor de 
selectie relevante vragen. Bij de keuze van de plaatsen waar men het onderzoek houdt is 
het van belang dat men daar toegang kan krijgen tot officiële gegevens van recente en 
oudere datum (bijvoorbeeld van scholen, de politie, medische instanties, etc). 
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5.5. Het verband tussen ras en misdaad geeft zowel op individueel als op 
gemeenschapsniveau problemen. Er moeten voldoende personen uit de verschillende 
raciale groepen aan het onderzoek deelnemen, wil men deze groepen met elkaar kunnen 
vergelijken. Bovendien blijkt de ontwikkeling van crimineel gedrag per ras te 
verschillen. Om die verschillen in ontwikkeling goed te kunnen bestuderen moeten 
binnen de verschillende raciale groepen voldoende overtreders en niet-overtreders zijn. 
5.6. Men moet er bij het trekken van een steekproef naar streven het juiste evenwicht te 
vinden tussen de behoefte aan een zekere opbrengst aan criminelen uit de steekproef en 
de behoefte aan een minimum aantal overtreders uit alle geledingen van de populatie. 
Dat wil zeggen dat er ook genoeg overtreders moeten zijn, die in omstandigheden 
verkeren waarin de kans op de ontwikkeling van crimineel gedrag gering is, dus 
bijvoorbeeld overtreders die in een buurt wonen waar weinig criminaliteit voorkomt, die 
geen criminele vrienden hebben en die niet uit een gebroken gezin afkomstig zijn. 
5.7. Cohorten zijn, door eenzijdige migratie, ook niet altijd equivalent aan elkaar. Men 
kan dit voor een groot deel ondervangen door in een groot geografisch gebied een 
steekproef te trekken. Verder moet men plaatsen zien te kiezen waar de demografische 
samenstelling de afgelopen jaren redelijk stabiel is gebleven. 
5.8. Het verdient aanbeveling plaatsen te kiezen die vrij homogeen zijn in geografisch, 
sociaal-economisch en demografisch opzicht. De interpretatie van de invloeden van de 
gemeenschap wordt daardoor vereenvoudigd. Daarbij raadt men aan het onderzoek op 
diverse plaatsen, die in bepaalde opzichten van elkaar verschillen, uit te voeren, zodat 
men de onderzoeksresultaten die men op die verschillende plaatsen vindt, met elkaar 
kan vergelijken. Alleen op die manier kan men te weten komen welke invloeden uniek 
zijn voor een bepaalde locatie of een specifiek project en wat algemeen geldig is. 
5.9. Bergman en Magnusson (1990) wijzen erop dat steekproeven bij longitudinale 
onderzoeken lang niet altijd willekeurig zijn. Soms kiest men om praktische redenen 
personen die zich dicht bij elkaar bevinden (bijvoorbeeld kinderen die in een bepaald 
ziekenhuis worden geboren) en dat kan tot gevolg hebben dat men met een selecte 
steekproef te maken krijgt. Verder vindt uitval nogal eens selectief plaats. Men kan de 
mate van representativiteit van een steekproef peilen door de groep die overblijft met de 
totale populatie en met de oorspronkelijke steekproef te vergelijken. Men moet het 
trekken van de steekproef ook nauwkeurig beschrijven, zodat anderen zich een oordeel 
kunnen vormen over de kwaliteit daarvan. Verder verdient het aanbeveling een 
nauwkeurige beschrijving te geven van de verschillen en overeenkomsten tussen de 
steekproef en de gehele populatie. 



7 	Uitval 

Uitval kan ertoe leiden dat de steekproef niet langer representatief is. Bovendien vallen 
dikwijls juist de mensen in wie men het meest geïnteresseerd is, bijvoorbeeld mensen 
met gedragsstoornissen, het meest uit (oa Farrington e.a., 1990). Het is dus van belang 
dat men de uitval zo laag mogelijk houdt (oa Zetterstaim, 1990). Bij veel longitudinale 
onderzoeken treedt de grootste uitval onder respondenten op in het begin van het onder-
zoek wanneer het onderzoeksteam nog weinig ervaring heeft. Respondenten die in het 
begin van een onderzoek hun medewerking weigeren, kunnen verschillen van degenen 
die in een later stadium uitvallen. Capaldi en Patterson (geciteerd door Stouthamer-
Loeber e.a., 1992) zagen bij hun onderzoek naar deviant gedrag bij kinderen dat de 
weigeraars in het begin juist de gezinnen met een hoger inkomen waren, die actiever 
waren bij het ondernemen van gezinsactiviteiten. Ook bij de Pittsburgh Youth Study zag 
men dat de weigeraars bij de start uit betere buurten kwamen met minder één-ouder-
gezinnen en minder criminaliteit. Aan de andere kant is gebleken dat degenen die in een 
latere fase van een longitudinaal onderzoek uitvielen vooral mensen waren met een 
gedesorganiseerd gezinsverband, die veel verhuisden en vaker aan alcohol of drugs 
waren verslaafd (Jessor e.a., geciteerd door Stouthamer-Loeber e.a., 1992). Tijdens de 
zes interviewrondes bij het Pittsburgh-onderzoek, waarbij het percentage deelnemers bij 
de tiende meetronde nog dicht bij de 90 lag, heeft men echter geen uitval gezien van 
een groep die van de totale groep afweek in delinquente en sociaal-economische status, 
ras, één-ouder-status en opleidingsniveau van de moeder. Verder is gebleken dat bij 
verschillende interviewrondes niet steeds dezelfde personen dreigden af te vallen, omdat 
zij er moeilijk toe te bewegen waren om mee te werken of moeilijk te traceren waren. 
Bij het Pittsburgh-onderzoek bleek een- tot tweederde van de respondenten die bij een 
bepaalde interviewronde waren afgevallen, bij een volgende ronde toch weer mee te 
doen. Thornberry e.a. (1993) simuleerden een grotere uitval bij een panelonderzoek bij 
scholieren naar delinquent gedrag en druggebruik waarbij weinig (differentiële) uitval 
was opgetreden. Zij deden dit door te kijken hoe de onderzoeksresultaten zouden zijn 
uitgevallen wanneer zij alleen gebruik hadden kunnen maken van de gegevens van de 
respondenten die direct bereid waren mee te werken of die gemakkelijk te vinden 
waren. Uit de resultaten bleek dat wanneer moeilijk op te sporen respondenten uitvie-
len, met name degenen die voortijdig de school verlieten of op een internaat of in een 
strafinrichting waren geplaatst, er fouten optraden bij de schatting van prevalentie en 
frequentie van delinquent gedrag en druggebruik en dat ook de resultaten van de regres-
sie-analyses werden vertekend. Verder bleek uitval van minder coöperatieve 
respondenten waarbij meerdere contacten nodig waren om hen over de streep te trekken, 
tot soortgelijke maar kleinere vertekeningen te leiden. Het gaat hier overigens om een 
onderzoek bij scholieren en de auteurs kunnen niet garanderen dat uitval bij een 
algemene steekproef tot dezelfde resultaten zal leiden. Men kan bij longitudinaal 
onderzoek soms wèl een schatting maken van het effect van de uitval en deze zelfs 
onder bepaalde condities corrigeren. 
Men kan op deze wijze ook nog gebruik maken van de gegevens van personen die een 
onderzoeksronde hebben overgeslagen (Bergman en Magnusson, 1990). 



8 Praktische tips voor longitudinaal 

onderzoek 

In deze paragraaf wordt aandacht besteed aan een aantal praktische en organisatorische 
problemen waar men bij de voorbereiding en uitvoering van een longitudinaal onderzoek 
op kan stuiten. Daarbij worden suggesties gedaan voor het vinden van een oplossing van 
deze problemen. Het gaat hier om de volgende onderwerpen: tijdsplanning, eventuele 
uitbesteding van het onderzoek, budgetberekening, de wenselijkheid van een verkennend 
onderzoek vooraf, samenstelling van het onderzoeksteam, de interviewers, voorlichting 
over het onderzoek, deelnemers aan het onderzoek, contact met andere organisaties, 
frequentie en tijdstip van interviews, duur van het onderzoek, aantal cohorten en aantal 
personen per cohort, onderzoeksprotocol, opslag van onderzoeksgegevens en 
bekendmaking van de onderzoeksresultaten. De inhoud van deze paragraaf berust 
voornamelijk op de adviezen van Stouthamer-Loeber e.a. (1992) en Stouthamer-Loeber 
(1993). Zij baseren deze op hun ervaringen bij de Pittsburgh Youth Study, een versneld 
longitudinaal onderzoek naar de ontwikkeling van conventioneel en deviant gedrag bij 
1500 jongens op public schools in Pittsburgh. 

8.1 	Tijdsplanning 

Stouthamer-Loeber e.a. (1992) en Stouthamer-Loeber (1993) adviseren in de 
voorbereidende fase van een onderzoek alle details van het onderzoeksontwerp uit te 
werken en vooral de benodigde tijd voor de verschillende stappen niet te onderschatten. 
Het is ook van belang dat de onderzoekers de instanties die voor de financiering zorgen 
van het begin af aan informeren over de tijd die het gaat kosten om tot resultaten te 
komen. Anders kunnen er onrealistische verwachtingen worden gewekt die dan 
onvermijdelijk tot teleurstellingen zullen leiden. 
Er moet voldoende tijd worden uitgetrokken voor de werving, selectie en, zo nodig, 
training van leden van het onderzoeksteam 3 , het uittesten en produceren van 
meetinstrumenten', contacten met organisaties, het trekken van een steekproef en het 
benaderen van potentiële respondenten. Soms moeten bepaalde teamleden, zoals supervi-
sors, aangetrokken en getraind worden voordat andere personeelsleden, zoals de 
interviewers, in dienst kunnen worden genomen. Wanneer men de namen en adressen 
van respondenten via andere organisaties moet krijgen, gaat er soms enige tijd overheen 
voordat men al deze gegevens binnen heeft. Er wordt ook gewezen op de wenselijkheid 
van een verkennend onderzoek (Stouthamer-Loeber, 1993). Men moet verder de tijd 
niet onderschatten die men nodig heeft voor de dataverwerking, het schonen en coderen 

3 	Wanneer er nog geen projectteam is, moet men volgens de auteurs vier weken tot twee maanden uittrekken 
voor het aantrekken van teamleden. 

4 	Het maken van een onderzoeksontwerp, het uitproberen en laten drukken van meetinstrumenten kunnen, 
volgens de auteurs, ook verschillende maanden in beslag nemen. 



van gegevens. Men besteedt ook vaak te weinig aandacht aan de tijd en menskracht die 
nodig zijn om alle fasen van het onderzoek te documenteren. Clubb e.a. (geciteerd door 
Colby en Phelps, 1990) wijzen er echter op dat een zorgvuldige documentatie die op 
consistente wijze gedurende het gehele onderzoeksproject plaatsvindt, eerder tot lagere 
dan tot hogere kosten van het project zal leiden. Men krijgt dan meer bruikbare 
gegevens en men kan vermijden dat de analyse onderbroken moet worden omdat er 
fouten in zijn geslopen, iets dat veel tijd kost. Het leidt ook tot minder (tijdverslindend) 
zoekwerk achteraf om informatie die men nodig heeft, maar die niet is vastgelegd, te 
achterhalen. Wanneer het hiervoor vermelde al voor onderzoek in het algemeen geldt, 
geldt het des te meer voor longitudinaal onderzoek, gezien de lange looptijd daarvan. 

8.2 	Uitbesteden: ja of nee 

Een beslissing van de eerste orde is of men het verzamelen en invoeren van de gegevens 
al dan niet uitbesteedt. Redenen voor uitbesteding kunnen zijn dat men zelf niet over de 
vereiste expertise beschikt. Soms wil men ook gebruik maken van een bestaand netwerk 
van interviewers, vanwege de geografische verspreiding van respondenten en omdat men 
zelf niet in staat is op zo'n grote schaal gegevens te verzamelen. Een nadeel is echter 
dat de buitenstaanders aan wie het wordt uitbesteed, zich waarschijnlijk minder 
betrokken voelen bij het onderzoek (Stouthamer-Loeber e.a., 1992). 

8.3 	Het berekenen van het budget 

In de geraadpleegde literatuur wordt niet aangegeven hoeveel een longitudinaal 
onderzoek kan kosten'. Stouthamer-Loeber e.a. (1992) waarschuwen er wèl voor dat 
men bij het opzetten van een onderzoek dikwijls geneigd is de kosten te onderschatten. 
Het is volgens hen van belang dat alle kosten van tevoren zo gedetailleerd mogelijk 
worden geraamd. Daarbij verdient het aanbeveling onzekere kosten zoveel mogelijk te 
elimineren. In verband daarmee is het beter de interviewers per interview en niet per 
uur te betalen. Ook de reiskosten kan men het best met een standaardbedrag per 
interview vergoeden, dat berust op de gemiddelde afstand die de interviewers moeten 
afleggen om een respondent te bereiken. 

8.4 	Verkennend onderzoek 
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Stouthamer-Loeber (1993) wijst op de noodzaak van een verkennend onderzoek tijdens 
de voorbereidende fase, waarbij de werving en selectie van deelnemers, de ontwikkeling 
van instrumenten en het verzamelen van gegevens bij de deelnemers zelf en uit dossiers 
kunnen worden uitgeprobeerd. Dankzij een dergelijk verkennend onderzoek kan men 

5 	Uit telefonische informatie blijkt dat het budget van de Pittsburgh Youth Study voor dit jaar 800.000 dollar be- 

draagt, inclusief alle salariskosten, ook die van personeel dat nu speciaal wordt aangetrokken om eerder 

verzamelde gegevens te verwerken, en de aanschaf van nieuwe computers. Men houdt thans één meetronde per 
jaar bij 1000 kinderen, hun scholen en 500 moeders. 



beter voorzien of het onderzoek, zoals men zich dat had voorgesteld, de gewenste 
informatie zal opleveren. 

8.5 	De samenstelling van het onderzoeksteam 
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Het Project on Human Development in Chicago Neighborhoods wordt, gezien de brede 
opzet van het onderzoek, van het begin af aan geleid door een kerngroep van 
wetenschapsmensen die uit diverse disciplines afkomstig zijn, zoals de ontwikkelings-
psychologie, statistiek en organisatiesociologie. Verder raadpleegt men een nog grotere 
groep van adviseurs die op andere voor het onderzoek cruciale terreinen thuis zijn. 
Sinds 1988 bekeek men de bestaande theorieën over de menselijke ontwikkeling en 
crimineel gedrag en deed men verkennend onderzoek om aldus tot een aanzet van het 
onderzoeksontwerp te komen. Toen men eenmaal een goed gefundeerde aanzet had, 
nodigde men nog veel meer onderzoekers uit voor deelname aan de onderzoeksplanning. 
Sinds het begin van 1990 hebben meer dan 200 wetenschapsmensen daartoe een bijdrage 
geleverd (Earls en Reiss, 1994). 
Bij de samenstelling van het onderzoeksteam, moet men niet alleen kijken of de vereiste 
kennis en onderzoeksvaardigheden voldoende aanwezig zijn, maar ook of men de 
benodigde managementkwaliteiten in huis heeft. Men kan een aparte projectcoördinator 
voor de dagelijkse leiding aanstellen. Deze functionaris moet vertrouwd zijn met 
dataverzameling op grote schaal, hij moet andere teamleden aantrekken en trainen, hun 
werkzaamheden volgen en leidinggeven, weten hoe men interviews moet voorbereiden, 
kennis van computers hebben en in staat zijn tot het begeleiden bij computerpro-
grammering, data-analyse en verslaglegging. Wanneer een dergelijke 'duizendpoot' niet 
te vinden is, kan men meerdere teamleden aantrekken die samen over deze bekwaamhe-
den beschikken. Het is daarbij van belang dat één of meer personen met elke procedure 
of taak bekend zijn en dat deze taken en procedures duidelijk in de documentatie staan 
omschreven, zodat veranderingen in de samenstelling van het team niet tot vertraging 
behoeven te leiden. Een bezwaar van laatstgenoemde mogelijkheid kan zijn dat de 
hoofdonderzoeker zich niet uitsluitend op zijn onderzoekswerk kan concentreren, maar 
zich ook nog met leidinggeven en coördineren moet bezighouden. De onderzoekers 
moeten al in een voeg stadium beslissen hoeveel tijd zij zelf willen besteden aan de 
organisatie en leiding van het onderzoek. 
Men moet ook de keuze maken of men supervisors, interviewers en eventueel apart 
administratief personeel gedurende het gehele onderzoek of slechts voor beperkte tijd in 
dienst houdt. Bij de taken die de data-verzameling met zich meebrengt, is dikwijls 
sprake van een cyclus. Wanneer de interviews gedurende een deel van het jaar plaats-
vinden is deze taak, evenals die van supervisor, seizoensgebonden. Wanneer men deze 
mensen in dienst wil houden omdat men er zeker van wil zijn dat men bij een volgende 
interviewronde opnieuw gebruik kan maken van hun expertise, zal men hun voor de 
resterende tijd andere (administratieve) taken moeten geven. Een bezwaar van dit 
systeem is echter dat het duur is omdat interviewers in de regel meer verdienen dan 
administratief personeel. Aan de andere kant kan de training zb duur zijn (bijvoorbeeld 
bij gecompliceerde observaties) dat men degenen die de gegevens verzamelen, beter in 
dienst kan houden (Stouthamer-Loeber e.a., 1992). Tonry e.a. (1991) pleiten ervoor het 
aantal interviewers beperkt te houden door de interviews over het hele jaar te spreiden. 



Men kan dat doen door alle deelnemers op ongeveer dezelfde leeftijd, bijvoorbeeld een 
maand na hun verjaardag, te interviewen. Het is immers gemakkelijker een kleiner 
interviewteam het hele jaar door in dienst te houden dan elke keer opnieuw voor korte 
tijd een grotere groep interviewers in dienst te nemen. 
Wanneer de respondenten steeds door dezelfde persoon worden geïnterviewd, kan dat 
tot een vertrouwensrelatie leiden. Het kan echter ook zijn voordelen hebben wanneer 
interviewer en respondent nog geheel blanco tegenover elkaar staan. Wil men dat laatste 
liever, dan moet men de interviewers laten rouleren of nieuwe interviewers aantrekken. 
Bij het Cambridge-onderzoek waarbij het aantal respondenten (400) geringer was dan bij 
dat in Pittsburgh, had men twee interviewers full time in dienst die ook bij alle andere 
werkzaamheden die het onderzoek met zich meebracht, konden worden ingeschakeld. 
Zij voelden zich daardoor sterk bij het onderzoek betrokken (Farrington e.a., 1990). 
Wanneer een onderzoek eenmaal loopt en daar allerlei deelprojecten uit zijn 
voortgevloeid, kan dat tot een meer gecompliceerde organisatiestructuur en een grotere 
specialisatie van de teamleden leiden (Fox en Fogelman, 1990). 

8.6 	Werving, selectie en training van, en supervisie over interviewers 
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Stouthamer-Loeber e.a. (1992) kozen bij de Pittsburgh Youth Study voor de volgende 
strategie om veel interviewers in korte tijd aan te trekken. Men kondigde via 
advertenties in lokale bladen een voorlichtingsbijeenkomst aan en tijdens deze 
bijeenkomst liet men de aanwezigen een personeelsformulier invullen, mede om te zien 
of zij in staat waren schriftelijke instructies op te volgen. Men liet hen ook aangeven 
wat hun huidige verplichtingen waren. Verder moesten zij hun motivatie voor de functie 
van interviewer op schrift verwoorden en aangeven welke kwalificaties zij voor dit werk 
hadden. Men sloot sollicitanten uit die belangen hadden die te nauw verband hielden of 
juist in strijd waren met die van het onderzoek. Zo kwamen mensen die bij de politie 
werkten niet in aanmerking. Men sloot eveneens personen uit bij wie de kans reëel leek 
dat zij sommige respondenten reeds persoonlijk zouden kennen. Bij de geselecteerde 
kandidaten ging men door middel van rollenspellen na of zij in staat waren volgens de 
instructies een interview af te nemen en of zij daarbij tot een nauwkeurige verslag-
legging konden komen. 
De geselecteerde interviewers kregen vervolgens een training waarbij zij onder meer 
hun interviewtechnieken verder konden ontwikkelen en konden leren weerspannige 
respondenten ertoe te bewegen aan het onderzoek mee te werken'. Verder namen zij 
kennis van de wettelijke regels, administratieve procedures en formulieren en werden zij 
zodanig over het onderzoek geïnformeerd dat zij eventuele vragen van respondenten zelf 
konden beantwoorden of daarbij, zo nodig, konden doorverwijzen naar een staflid. 
Overigens is het beter dat de interviewers niet weten welke hypotheses men met het 
onderzoek wil toetsen, anders zouden zij weleens bevooroordeeld kunnen zijn. Om die 
reden mogen zij bij een experiment ook niet weten of de geïnterviewde tot de 
experimentele of de controlegroep behoort (Bergman en Magnusson, 1990). 

6 	De training bij het Pinsburgh-onderzoek bestond uit zes trainingssessies van elk drie uur die om de andere dag 
plaats vonden, zodat daar tussendoor tijd was voor huiswerk. 



Bij elke nieuwe interviewronde werd een dergelijke training voor alle interviewers, dus 
ook voor de meer ervaren krachten, gegeven. Men raadt aan voor deze trainingen een 
handboek samen te stellen, opdat alle interviewers over dezelfde informatie beschikken 
en zij daar ook na de training op terug kunnen vallen. 
Wanneer er bij een interview gegevens ontbreken, moeten deze alsnog zo snel mogelijk 
worden verzameld. Daarom heeft men voor het Pittsburgh-onderzoek data-
entryprogramma's ontworpen waarmee ten onrechte overgeslagen vragen en ook elders 
ontbrekende antwoorden direct konden worden ontdekt. Dankzij dit systeem kon men 
achter ontbrekende gegevens aangaan voordat de interviewfase was afgerond. Men moet 
natuurlijk wèl extra tijd uittrekken voor het schrijven van dergelijke programma's en 
voor de training van het personeel dat de gegevens moet verwerken. 
De interviewer moest bij het Pittsburgh-onderzoek regelmatig aan zijn supervisor 
terugkoppelen hoe de stand van zaken bij zijn werkzaamheden was en die gegevens 
werden in de computer opgeslagen. Daarnaast werd 10% van de respondenten door de 
supervisor telefonisch benaderd om na te gaan of er ook werkelijk een interview had 
plaatsgevonden door te toetsen of bepaalde gegevens klopten, en om zicht te krijgen op 
de houding van de interviewers tegenover de respondenten tijdens het interview. 
Wanneer na een maand bleek dat een interviewer zijn quotum interviews niet had 
gehaald, kon dat tot ontslag leiden. Wanneer er fraude aan het licht kwam, leidde dat 
eveneens tot ontslag. 

8.7 	Voorlichting 

Men moet al in een vroeg stadium beslissen of men de hele gemeenschap over het 
komende onderzoek zal informeren, of men eerst de steun van leiders binnen de 
gemeenschap zal zoeken of dat men alleen die mensen informeert die men direct nodig 
heeft voor het onderzoek. Dit hangt af van de vraag hoe indringend het onderzoek zal 
zijn en of men kan verwachten dat de gemeenschap of een bepaalde bevolkingsgroep 
negatief tegenover het onderzoek of degenen die het leiden zullen staan. Wanneer een 
onderzoek niet zo ingrijpend is voor een gemeenschap en het onderwerp niet al te 
controversieel, dan kan men zich bij de voorlichting beperken tot degenen die direct 
betrokken zijn bij het onderzoek (Stouthamer-Loeber, 1993). 

8.8 	De deelnemers 

32 

Het verkrijgen van de medewerking van potentiële deelnemers aan het onderzoek en het 
beperken van de uitval onder hen zijn cruciaal voor de kwaliteit van het onderzoek. 
Voor het verkrijgen en behouden van de medewerking van deelnemers is een houding 
van respect tegenover hen een eerste vereiste. Een korte introductiebrief, voordat men 
zelf opbelt of een bezoek aan een potentiële deelnemer brengt, kan het leggen van het 
eerste contact vergemakkelijken. In deze brief kan het doel van het onderzoek en de 
reden van de selectie van de steekproef uiteen worden gezet. Daarnaast is het soms 
nodig dat de deelnemers een financiële vergoeding krijgen voor de tijd die zij aan het 
onderzoek kwijt zijn. Verder verdient het aanbeveling de keuze van de plaats waar het 
interview plaatsvindt, huis of school, een 'neutrale' plaats (zoals een café) of het 



8.9 	Contact met andere organisaties 
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onderzoeksbureau, zoveel mogelijk aan de deelnemer zelf over te laten. Bedankbrieven 
aan het eind van elke interviewronde, verjaarskaarten en nieuwsbrieven kunnen de band 
met de deelnemers verstevigen. Met deze brieven kan men ook het adressenbestand 
meer up-to-date houden (Stouthamer-Loeber e.a., 1992). Op deze wijze kan men uitval 
in een latere fase van het onderzoek tegengaan. Daarnaast raadt men aan de gezinnen 
van de respondenten direct in het begin toestemming te vragen om, zo nodig, in een 
later stadium van het onderzoek van hun scholen, werkgevers of andere instanties hun 
(nieuwe) adres te krijgen. Men vroeg bij het Pittsburgh-onderzoek ook bij elke 
interviewronde aan de deelnemers of zij van plan waren te verhuizen en men vroeg 
namen en adressen van familieleden, vrienden en verwanten die altijd wisten waar de 
betrokkenen zich ophielden. Men verzamelde verder zoveel mogelijk informatie 
waarmee men iemand zou kunnen identificeren, zoals registratienummers, familierela-
ties, roep- en bijnamen, de meisjesnaam van de moeder, etc. (Stouthamer-Loeber, 
1993). Het blijkt mogelijk te zijn de uitval op een laag niveau te houden, ook wanneer 
een onderzoek al jaren loopt, mits men bereid is de nodige tijd en geld te besteden aan 
het opsporen van deelnemers en aan het overreden van diegenen die van verdere 
deelname willen afzien; bij elke interviewronde vergt ongeveer 10% van de deelnemers 
extra investeringen in tijd en geld. Het is ook van belang dat men mensen die bij één 
interviewronde ontbreken, nog niet laat schieten. 
Bij het Cambridge-onderzoek bij 400 jongens in Londen die vanaf hun achtste jaar 
gevolgd waren, wilde men alle deelnemers weer interviewen toen zij 32 jaar waren. De 
twee interviewers werden met de opsporing en het verkrijgen van de medewerking van 
de deelnemers belast. Zij mochten zelf bepalen welke methodes zij daarbij hanteerden 
en zij waren ook niet aan een tijdlimiet gebonden binnen de periode van twee jaar dat 
de interviewronde duurde. Het aantal pogingen dat zij moesten doen om iemand op te 
sporen varieerde van één tot 39 en het aantal dagen liep van één tot 605. De 
interviewers bezochten de deelnemers in de regel nog één keer wanneer zij bij het eerste 
bezoek niet mee hadden willen werken en gaven het meestal op wanneer het tweede 
bezoek evenmin effect bleek te hebben. Alle personen die nog in leven waren, werden 
teruggevonden en uiteindelijk verleende 94% van deze groep zijn medewerking aan het 
onderzoek (Farrington e. a., 1990). 

Allerlei organisaties zoals gerechtshoven, scholen en medische instellingen, kunnen over 
gegevens beschikken die voor het onderzoek van nut kunnen zijn. Het verdient 
aanbeveling met dergelijke organisaties, wanneer zij eenmaal tot medewerking bereid 
zijn, tot duidelijke afspraken te komen en deze schriftelijk vast te leggen. Men moet 
onder andere beslissen wie de gegevens zal opzoeken, of er door de organisatie kosten 
in rekening worden gebracht voor werkzaamheden die deze voor het onderzoek verricht, 
wanneer de onderzoekers bij de organisatie terecht kunnen, etc. Wanneer de wijze 
waarop de gegevens bij een organisatie worden opgeslagen, erg onhandig voor het 
onderzoek blijkt te zijn, kunnen de onderzoekers een beter systeem suggereren, mits de 
organisatie daar zelf ook baat bij heeft. 
(Stouthamer-Loeber, 1993). 



8.10 Frequentie en tijdstip van interviews 

Tijd en geld zijn beperkt en men moet daarom de hoeveelheid informatie over een 
deelnemer en de frequentie waarmee deze informatie wordt verzameld, binnen de 
perken houden. Men kan geen ellenlange interviews afnemen en mensen ook niet 
voortdurend interviewen. De frequentie waarmee wordt geïnterviewd hangt in zekere 
mate af van de mate waarin het te bestuderen verschijnsel verandert. Men kiest in de 
praktijk vaak voor één of twee interviews per jaar. Op cruciale momenten, zoals in het 
begin van de puberteit, zou men de frequentie nog wat kunnen verhogen. (Tonry e.a., 
1991). 

8.11 Duur van het onderzoek 

Bij een longitudinaal onderzoek met één cohort beslaat de duur van het onderzoek de 
gehele levensperiode die men wil bestuderen. Bij een versneld longitudinaal onderzoek 
met meerdere cohorten is het van belang dat men deze cohorten lang genoeg, dat wil 
zeggen meer dan vijf jaar, volgt om van de voordelen van longitudinaal onderzoek 
gebruik te kunnen maken. Wil men echter problemen met betrekking tot de continuïteit 
van de financiering van het onderzoek en van de samenstelling van het onderzoeksteam 
binnen de perken houden, dan mag het totale project niet langer dan tien jaar duren. 
Men kan de cohorten dan gedurende zeven of acht jaar volgen (Tonry, Ohlin en 
Farrington, 1991). 

8.12 Cohorten bij versneld longitudinaal onderzoek 
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Het aantal cohorten moet bij een versneld longitudinaal onderzoek niet te groot zijn. 
Het onderzoek gaat teveel kosten wanneer men voor elk jaar vanaf de geboorte een 
cohort zou nemen en dat geldt ook nog wanneer men een interval van twee jaar tussen 
cohorten zou nemen. Daarom is drie jaar de minimale interval periode tussen cohorten. 
Om leeftijdseffecten zoveel mogelijk te kunnen isoleren van andere effecten, en de 
verschillende cohorten zo goed mogelijk met elkaar te kunnen verbinden, moet de 
overlapperiode tussen de cohorten zo lang mogelijk zijn. De overlapperiode is het 
verschil tussen de totale follow-upperiode en de duur van de intervaltijd tussen de 
verschillende cohorten. Wanneer men ervan uitgaat dat de periode dat men de cohorten 
volgt, maximaal acht jaar mag duren en het interval tussen cohorten minimaal drie jaar 
kan beslaan, dan is de maximale overlapperiode vijf jaar (Tonry e.a., 1991). 
Bij een versneld longitudinaal onderzoek moet elk cohort ook afzonderlijk kunnen 
worden bekeken. Elk cohort moet minimaal ongeveer 500 personen bevatten, wil men 
iets over het effect van variabelen kunnen zeggen en populatieparameters met een 
redelijke mate van betrouwbaarheid kunnen schatten (Tonry e.a., 1991). 



8.13 Onderzoeksprotocol 
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Het verdient aanbeveling om bij een longitudinaal onderzoeksprogramma een plan op 
schrift te zetten voor de codering en operationalisatie van de variabelen, voordat men 
overgaat tot het uitvoeren van berekeningen. Het is ook wenselijk dat men vastlegt dat 
er eerst een formele beslissing genomen moet worden voordat er veranderingen in de 
codering of operationalisatie kunnen worden aangebracht. Doet men dat niet, dan is het 
gevaar aanwezig dat de meetmethodes worden veranderd of dat er tot een andere 
bewerking van de resultaten wordt overgegaan, louter en alleen omdat het onderzoek tot 
andere dan de verwachte resultaten blijkt te leiden (Bergman en Magnusson, 1990). 

8.14 Bewaren en documenteren van onderzoeksgegevens 

Een probleem bij longitudinaal onderzoek is dat het zo lang duurt, waardoor het risico 
aanwezig is dat de theorie die eraan ten grondslag ligt en de gevolgde werkwijze 
achterhaald zijn tegen de tijd dat men alle gegevens heeft verzameld. Men moet daarom 
gegevens verzamelen die binnen brede theoretische kaders bruikbaar kunnen zijn en men 
moet altijd de ruwe gegevens bewaren, zodat deze, zo nodig, volgens een andere 
methode opnieuw kunnen worden gecodeerd (zie ook Bergman en Magnusson, 1990). 
Het verdient daarbij aanbeveling beslissingen omtrent de omschrijving van de gegevens 
vlak voor de fase van de analyse en interpretatie te nemen (Janson, 1990). Het bewaren 
van de gegevens van longitudinaal onderzoek is vaak een gevoelig punt vanwege de aard 
van de onderwerpen van longitudinaal onderzoek (bijvoorbeeld psychologische 
voorbodes van afwijkend en misdadig gedrag), het steekproefontwerp waaruit vaak 
gemakkelijk kan worden afgeleid of iemand deel uitmaakt van de steekproef 
(bijvoorbeeld aan de hand van diens geboortedatum), de grote hoeveelheid gegevens die 
men over iemand heeft waardoor die persoon gemakkelijk te herkennen kan zijn en de 
mogelijkheid om deze gegevens aan andere te koppelen (Murphy, 1990). Onder-
zoeksgegevens kunnen op twee manieren toegankelijk worden gemaakt voor een 
heranalyse: deze kunnen direct door de oorspronkelijke onderzoekers aan de nieuwe 
onderzoekers worden verstrekt, of de nieuwe onderzoekers raadplegen een archief dat 
kopieën van de gegevens bevat. Wanneer de oorspronkelijke onderzoekers zelf de 
zeggenschap houden over wie toegang tot hun gegevens krijgt, kan dat het voordeel 
hebben dat alleen personen de gegevens in handen krijgen die in de ogen van ,de 
oorspronkelijke onderzoekers voldoende deskundig zijn voor het plegen van een 
heranalyse en die bereid en in staat zijn overeenkomstig de gevolgde werkwijze en niet 
in strijd daarmee te handelen. De keerzijde van de medaille is echter dat de 
oorspronkelijke onderzoekers censuur kunnen uitoefenen wanneer zij willen voorkomen 
dat een legitieme en competent uitgevoerde heranalyse tot conclusies leidt die in strijd 
zijn met hun eigen opvattingen. Verder kan het toegankelijk maken van de gegevens 
voor de oorspronkelijke onderzoekers een zware belasting betekenen en een kostbare 
aangelegenheid zijn, vooral wanneer het om veel en complexe gegevens gaat. Het 
overhevelen van de gegevens naar een archief kost de oorspronkelijke onderzoekers in 
het begin weliswaar extra tijd, maar wanneer de gegevens eenmaal gedocumenteerd en 
klaar voor gebruik zijn, neemt het archief de taak over om anderen tot de gegevens toe 
te laten en hen te helpen bij het gebruik daarvan. Beheer door een archief kan echter het 
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risico met zich meebrengen dat men teveel, ook ongekwalificeerde mensen, tot de 
gegevens toelaat. Gezien de grote verscheidenheid aan gegevens is het van belang dat de 
procedures bij het verlenen van toegang op de specifieke kenmerken van de gegevens 
waarom het gaat zijn afgestemd (Colby en Phelps, 1990). Wanneer men besluit 
onderzoeksgegevens aan een archief te verstrekken, moet men eerst nagaan of dit past 
binnen de overeenkomst die met de deelnemers aan het onderzoek is afgesloten of dat er 
eerst opnieuw contact met hen moet worden opgenomen om toestemming te vragen. 
Wanneer de gegevens zodanig zijn dat men daar de identiteit van de onderzochten aan 
kan ontlenen, dan is het van belang dat men de deelnemers toestemming vraagt. 
Wanneer de oorspronkelijke toestemming van de deelnemers de mogelijkheid open laat 
dat hun gegevens aan andere bonafide onderzoekers worden verstrekt en wanneer de 
personen uit de steekproef niet op grond van deze gegevens kunnen worden geïdentifi-
ceerd, vindt men het meestal niet nodig dat er voor hun toestemming opnieuw contact 
met hen wordt opgenomen (Colby en Phelps, 1990). 
Colby en Phelps (1990) benadrukken dat alleen goed gedocumenteerde gegevens 
geschikt zijn voor een heranalyse. Wanneer de documentatie onvolledig is, kunnen de 
gegevens op een verkeerde manier worden gebruikt en tot misleidende of verkeerde 
resultaten leiden. 
Onderzoekers moeten onder andere op schrift vastleggen: 
- de steekproefprocedures en eventuele afwijkingen van die procedures 

de keuze van meetinstrumenten (Waarom deze en geen andere gekozen en 
gebruikt werden) 
de veronderstellingen die aan bepaalde vragen, combinaties van vragen en 
daarvan afgeleide metingen ten grondslag liggen 

- de mate waarin instrumenten van tevoren werden uitgetest en wat de resultaten 
daarvan waren 

- een exacte weergave van hoe de codering plaatsvond en wie er heeft gecodeerd 
gedetailleerde informatie over uitval, inclusief de redenen, voor zover bekend, 
waarom iemand is afgevallen 

8.15 Bekendmaking van de onderzoeksresultaten 

Longitudinale projecten zijn dikwijls interdisciplinair en de resultaten kunnen daarom 
voor veel onderzoeksterreinen van belang zijn. Er kan een communicatieprobleem 
ontstaan doordat onderzoekers die informatie over de ontwikkeling van het individu 
willen verzamelen, dikwijls geen zicht hebben op terreinen die buiten hun eigen disci-
pline vallen en die eveneens door het longitudinaal onderzoek worden bestreken. De 
verspreiding van de onderzoeksresultaten verdient daarom extra aandacht (Magnusson 
en Bergman, 1990). 



9 Longitudinaal versus cross-sectioneel 

onderzoek 

Er is in de wetenschappelijke wereld een discussie aan de gang tussen voor- en tegen-
standers van longitudinaal onderzoek naar de ontwikkeling van deviant gedrag. Het gaat 
bij dit verschil van inzicht in feite om de vraag of de oorzaken van deviant gedrag en 
dat gedrag zelf stabiel zijn. Wetenschappers die van een dergelijke stabiliteit uitgaan, 
zijn van oordeel dat men met cross-sectioneel onderzoek even goed in staat is causale 
verbanden te leggen als met longitudinaal onderzoek. Voorstanders van longitudinaal 
onderzoek trekken deze stabiliteit echter in twijfel en beschouwen longitudinaal 
onderzoek als een vereiste voor het aantonen van causale verbanden. Overigens zien 
veel voorstanders van longitudinaal onderzoek, zoals Farrington, cross-sectioneel 
onderzoek als een goede aanvulling op longitudinaal onderzoek. Zij vinden uitsluitend 
cross-sectioneel onderzoek echter niet voldoende. In verband met deze discussie worden 
hier enkele onderzoeken naar de stabiliteit van (de oorzaken van) deviant gedrag 
besproken alsmede onderzoeken waarbij de resultaten van longitudinaal onderzoek zijn 
vergeleken met die van cross-sectioneel onderzoek. 

9.1 	Stabiliteit en causaliteit 

Gottfredson en Hirschi (1987) betwijfelen of longitudinaal onderzoek 
ook maar enige toegevoegde waarde heeft ten opzichte van cross-sectioneel onderzoek, 
dat de extra tijd en kosten die eerstgenoemd onderzoek met zich meebrengt zou 
rechtvaardigen. Zij zijn namelijk van oordeel dat verschillen tussen mensen en hun 
levensomstandigheden stabiel zijn in de tijd en dat deviant gedrag een gevolg is van 
relatief stabiele individuele kenmerken en/of van voorspelbare situaties die de 
betrokkenen meemaken en voorspelbare kansen die zij krijgen. Gottfredson en Hirschi 
zijn de mening toegedaan dat men met cross-sectioneel onderzoek even goed in staat is 
causale verbanden aan te tonen tussen de variabelen die men onderzoekt als met longitu-
dinaal onderzoek. Men krijgt, volgens deze zienswijze, evenveel inzicht in deviant 
gedrag wanneer men verschillende individuen, bijvoorbeeld delinquente en niet 
delinquente personen, op één moment met elkaar vergelijkt, dan wanneer men de 
ontwikkeling bij één individu volgt. Bij longitudinaal onderzoek verzamelt men 
weliswaar meer gegevens, maar deze gegevens veranderen niet wezenlijk in de loop der 
tijd. 
Voorstanders van longitudinaal onderzoek gaan echter uit van de veranderlijkheid van 
(de oorzaken van) deviant gedrag. Zo zien zij misdaad als een gevolg van 
ontwikkelingsprocessen of -stadia of als een beroep of toestand waar men inkomt of 
uitgaat. Volgens deze visie kunnen de oorzaken van misdadig gedrag per leeftijdsfase 
verschillen. Daarom is het belangrijk dat men bij een onderzoek de ontwikkeling van 
individuen door de tijd heen volgt. 



9.2 	Onderzoek naar stabiliteit van (oorzaken van) deviant gedrag 
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Veel vragen over causale invloeden zijn niet gemakkelijk te beantwoorden. Zo is bekend 
dat overtreders dikwijls delinquente vrienden hebben, maar is niet duidelijk of dat komt 
door het principe van 'soort zoekt soort' of dat van 'wie met pek omgaat, wordt 
daarmee besmet'. Verder is aangetoond dat het begaan van vergrijpen verband houdt 
met mislukken op school, maar is niet bewezen dat misdadigheid leidt tot mislukken op 
school of dat mislukken op school leidt tot misdadigheid. Het kan ook zijn dat het 
begaan van vergrijpen en het mislukken op school gelijktijdig aanwezige kenmerken zijn 
van mensen met afwijkend gedrag en er tussen deze twee kenmerken geen causaal 
verband bestaat. Hetzelfde geldt voor een eventuele relatie tussen het begaan van 
vergrijpen en druggebruik. Wanneer de ene daad als het ware voorspelbaar op de 
andere lijkt te volgen, zijn daar volgens Tonry e.a. (1991) drie mogelijke oorzaken voor 
aan te wijzen: 
a. Verschillende daden kunnen verschillende uitingen zijn van dezelfde 

achterliggende factor zonder dat een eerdere daad een volgende in de hand werkt 
(bijvoorbeeld: eerst uit een tendens tot deviant gedrag zich in winkeldiefstal, 
later in inbraak en nog later in geweld in het gezin en misbruik van de kinde-
ren). 

b. Verschillende daden kunnen verschillende uitingen zijn van dezelfde 
achterliggende factor en ook deel uitmaken van een ontwikkeling waarbij de ene 
daad de andere in de hand werkt (bijvoorbeeld: het roken van sigaretten 
bevordert het gebruik van marihuana). 

c. Verschillende daden kunnen wijzen op verschillende achterliggende factoren en 
kunnen deel uitmaken van een causaal verloop, zodat veranderingen in de 
indicator van de ene factor tot veranderingen in de indicator van een andere 
factor leidt (bijvoorbeeld: slechte schoolprestaties leiden tot spijbelen). 

Wanneer het zo zou zijn dat alle daden die op elkaar volgen uitingen zijn van dezelfde 
factor zonder dat de ene daad tot de andere leidt (dus als het ware verschillende 
symptomen van dezelfde ziekte) dan zal het voorkomen of veranderen van een eerste 
daad in die reeks de kans op latere daden in de reeds niet verkleinen, tenzij de 
achterliggende factor wordt veranderd. Wanneer het echter gaat om een ontwikkeling, 
zoals bij b en c, zal de verandering van een daad in het begin van een verloop de kans 
op latere daden beïnvloeden. Het is moeilijker de mogelijkheden b en c empirisch van 
elkaar te onderscheiden, aangezien het wezenlijke onderscheid daartussen door de 
achterliggende factoren wordt gevormd. Het is vooral van belang dat er informatie komt 
over de leeftijd waarop men met de diverse daden begint, de invloed van de 
achterliggende factoren op deze leeftijden en de onderlinge relaties tussen het beginnen 
met diverse daden. Het is ook van belang na te gaan in hoeverre de leeftijd waarop men 
met bepaalde daden begint iets voorspelt over latere stadia in een criminele carrière. Dit 
is alleen mogelijk wanneer men gebruik maakt van longitudinaal onderzoek. 

In verband met de hiervoor vermelde discussie over de stabiliteit van (de oorzaken van) 
deviant gedrag verdienen de resultaten van een aantal onderzoeken de aandacht. 

De resultaten van de Pittsburgh Youth Study (Loeber e.a. (1991) wijzen erop dat 
er in beide standpunten met betrekking tot de stabiliteit van (de oorzaken van) 
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deviant gedrag een kern van waarheid kan zitten. De correlaten van beginnen 
met delinquent gedrag blijken namelijk niet gelijk te zijn aan de correlaten van 
escalatie van delinquent gedrag, maar voor een groot gedeelte wèl gelijk aan de 
correlaten van stoppen met delinquent gedrag. Beginnen en stoppen lijken de 
positieve en negatieve aspecten van eenzelfde proces weer te geven. 
De resultaten van een onderzoek van Le Blanc (1993) laten eveneens een meer 
genuanceerd beeld zien. Le Blanc vergeleek mannelijke adolescenten die met de 
rechter in aanraking waren gekomen met een representatieve steekproef van 
mannelijke adolescenten uit Montreal. Hij ontdekte significante verschillen voor 
beide groepen voor een groot aantal psychologische variabelen en hij kwam op 
grond daarvan tot de conclusie dat er zoiets als een delinquente persoonlijkheid 
moet bestaan. Uit onderzoek dat Le Blanc samen met Fréchette deed, bleek dat 
zowel de delinquente als conventionele adolescenten in twee jaar tijd een 
rijpingsproces doormaakten, en dat de conventionele adolescenten daarbij hun 
voorsprong op de delinquenten behielden. Ondanks deze wetmatigheden, bleek 
uit de gevonden correlaties dat er bij de ontwikkeling van het psychische 
functioneren meer sprake was van instabiliteit dan van stabiliteit. Er bleken 
namelijk diverse ontwikkelingstrajecten mogelijk te zijn die verschilden in de 
mate van verandering, richting en ritme. Zo bleek onder meer dat het 
rijpingsproces niet bij alle delinquente adolescenten op dezelfde manier verliep: 
jongens met een psychopatische en onrijpe persoonlijkheidsstructuur veranderden 
weinig en consolideerden hun delinquente persoonlijkheid, terwijl neurotische 
delinquenten aanzienlijk verbeterden zonder overigens ooit op een normaal 
niveau te komen. De ontwikkeling bij alle adolescenten bleek een zekere 
continuïteit te vertonen. 
De resultaten van een Nederlands, psychiatrisch georiënteerd longitudinaal 
onderzoek wijzen in dezelfde richting. Bij dit onderzoek liet men de ouders van 
kinderen, die in het begin van het onderzoek van 4 tot 11 jaar oud waren, 
rapporteren over het gedrag van hun kinderen. Dit gebeurde zes jaar lang met 
intervallen van twee jaar. De onderzoekers kwamen, op grond van de resultaten 
van hun onderzoek, tot de conclusie dat probleemgedrag van deze kinderen niet 
statisch was. Veel kinderen vertoonden namelijk gedragsveranderingen in de loop 
der tijd. Extreme veranderingen waren echter eerder uitzondering dan regel 
(Verhuist en Van der Ende, 1992).Wanneer de kinderen ouder werden, nam het 
probleemgedrag dat zij lieten zien, weliswaar af, maar de stabiliteit van pro-
bleemgedrag bij jonge kinderen bleek niet wezenlijk te verschillen van dat bij 
oudere kinderen (Koot en Verhuist, 1990). 

9.3 	Vergelijking resultaten cross-sectioneel en longitudinaal onderzoek 

Gottfredson en Hirschi (1987) zijn van oordeel dat men met cross-sectioneel onderzoek 
in feite tot dezelfde resultaten kan komen als met longitudinaal onderzoek, terwijl 
voorstanders van longitudinaal onderzoek een andere mening zijn toegedaan. Naar 
aanleiding van deze discussie heeft men bij verschillende onderzoeken de resultaten van 
cross-sectionele en longitudinale gegevens met elkaar vergeleken: 
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Murray en Erickson (1987) vonden bij hun panel-onderzoek naar de relatie 
tussen het voornemen marihuana te gebruiken en later marihuanagebruik dat zij 
met hun cross-sectionele gegevens tot dezelfde conclusies konden komen als met 
hun longitudinale gegevens. Deze uitkomst is, volgens Murray en Erickson, in 
tegenspraak met wat men bij andere panel-onderzoeken vond. Bij die andere 
onderzoeken maakte men echter gebruik van retrospectieve gegevens. Murray en 
Erickson erkennen dat men eerst bij andere vormen van deviant gedrag en bij 
andere steekproeven zal moeten nagaan of men daarbij tot dezelfde resultaten 
komt, voordat men tot de slotsom mag komen dat prospectief cross-sectioneel 
onderzoek longitudinaal onderzoek kan vervangen. Zij pleiten ervoor bij elk 
longitudinaal onderzoek bij de eerste onderzoeksronde ook vragen naar 
gedragsintenties te stellen en tijdens latere onderzoeksrondes naar dat gedrag te 
vragen. 
Menard en Elliott (1990) hebben eveneens resultaten van longitudinaal en cross-
sectioneel onderzoek met elkaar vergeleken. Zij merken op dat de resultaten van 
hun onderzoek meer pleiten voor een longitudinaal model waarbij de volgorde in 
de tijd echt wordt vastgesteld, dan voor een zuiver cross-sectioneel model 
waarbij sommige onafhankelijke variabelen op een later moment worden gemeten 
dan de afhankelijke variabele. Men heeft echter, volgens Menard en Elliott, 
vooral bij meer complexe modellen, niet altijd genoeg aan longitudinale gegevens 
om de aard en de sterkte van relaties tussen variabelen te kunnen vaststellen. 
Green (1990) die bij een onderzoek de longitudinale en cross-sectionele methode 
heeft toegepast en die de resultaten van beide methodes met elkaar heeft 
vergeleken, is van oordeel dat men bij toekomstig onderzoek beide methodes 
moet blijven hanteren en met elkaar moet vergelijken. 



10 Discussie 

In de geraadpleegde literatuur staat een aantal punten die naar ons oordeel extra 
aandacht verdienen wanneer men een (longitudinaal) onderzoek naar de ontwikkeling 
van deviant en crimineel gedrag overweegt. Daarbij gaat het om de doelstelling van het 
onderzoek, het soort onderzoek waarvoor men kiest, al dan niet opzettelijk gepleegde 
interventies tijdens het onderzoek, de eclectische theoretische basis waarop dergelijk 
onderzoek moet berusten, de interdisciplinaire werkwijze en het belang van een goede 
communicatie daarbij, de kosten, de omvang van de steekproef, de uitval die tijdens een 
(langdurig) onderzoek kan optreden, de hoeveelheid informatie die men kan verzamelen, 
het belang van een goede documentatie. Genoemde punten worden hier (opnieuw) onder 
de aandacht gebracht en becommentarieerd. 

10.1 Doelstelling 

De door Tonry e.a. geformuleerde doelstelling van het Project on Human Development 
in Chicago Neighborhoods (zie 2.2.) omvat naar ons oordeel alle denkbare 
programmapunten bij een longitudinaal onderzoek naar de ontwikkeling van deviant 
gedrag en kan als zodanig van nut zijn voor de formulering van de doelstellingen van 
een longitudinaal onderzoek hier te lande. Wanneer men hier tot een dergelijk 
onderzoek zou besluiten, lijkt het ons raadzaam zoveel mogelijk van deze 
programmapunten in het onderzoeksplan op te nemen, uiteraard voor zover daartoe 
voldoende tijd en geld beschikbaar zijn. 

10.2 Longitudinaal onderzoek met één cohort of met meerdere cohorten? 

De lange duur van een longitudinaal onderzoek met één cohort is weliswaar de kracht 
van dergelijk onderzoek, maar brengt tevens problemen met zich mee. Bezuinigingen en 
wisselingen in het beleid die in het begin van het onderzoek nog niet te voorzien zijn, 
kunnen de voortgang daarvan in de loop der tijd bedreigen. Bovendien mag men 
verwachten dat de samenstelling van het onderzoeksteam tijdens een langlopend 
onderzoek geheel gewijzigd zal worden, hetgeen de continuïteit evenmin ten goede zal 
komen. De uitval onder deelnemers vormt eveneens een probleem. Men blijkt deze 
weliswaar, zelfs bij lang lopende onderzoeken, laag te kunnen houden, maar dat kost 
veel extra tijd en geld per onderzoeksronde, waardoor de vereiste investering groter 
wordt naarmate het onderzoek langer duurt en er dus meer onderzoeksrondes moeten 
plaatsvinden. Een versneld longitudinaal onderzoek met meerdere cohorten, zoals dat 
door Tonry e.a. (1991) wordt geschetst, is een alternatief. Deze auteurs geven ook 
mogelijkheden aan om de nadelen die een dergelijk onderzoek heeft in vergelijking met 
een longitudinaal met één cohort (grotendeels) weg te nemen. Niettemin blijft bij 
versneld longitudinaal onderzoek het probleem bestaan dat men er bij de koppeling van 
cohorten nooit zeker van kan zijn dat deze cohorten zodanig met elkaar te vergelijken 



zijn dat een dergelijke koppeling gerechtvaardigd is. Er kunnen immers altijd nog één 
of meer onbekende, maar wèl relevante variabelen zijn, waarin deze cohorten van elkaar 
verschillen, hetgeen dan verstrekkende gevolgen zou hebben voor de onderzoeksresulta-
ten. 
Gezien het hiervoor vermelde is de keuze tussen longitudinaal onderzoek met één cohort 
en versneld longitudinaal onderzoek met meerdere cohorten niet eenvoudig. Men zou 
daarom een tussenoplossing kunnen overwegen door bij een versneld longitudinaal 
onderzoek één cohort, bijvoorbeeld het jongste, na afloop van dat onderzoek nog zo 
lang mogelijk -in het meest ideale geval gedurende de hele levensperiode die het onder-
zoek omvatte- te volgen. Men zou dan uiteindelijk de resultaten van dit longitudinaal 
onderzoek met één cohort kunnen vergelijken met die van het versneld longitudinaal 
onderzoek en zodoende kunnen nagaan of de koppeling van cohorten bij laatstgenoemd 
onderzoek niet tot een vertekening van de onderzoeksresultaten heeft geleid. 

10.3 Longitudinaal, cross -sectioneel onderzoek of beide? 

De indruk die wij van de discussie tussen voor en tegenstanders van longitudinaal 
onderzoek hebben overgehouden is dat longitudinaal en cross-sectioneel onderzoek 
elkaar goed kunnen aanvullen. Een versneld longitudinaal onderzoek met meerdere 
cohorten biedt de mogelijkheid om beide onderzoeksvormen te combineren. 

10.4 Interventies 

Men mag er bij een longitudinaal onderzoek van uitgaan dat er in de loop der tijd 
onvoorziene interventies zullen plaatsvinden die het nodig kunnen maken dat de 
oorspronkelijke doelstelling van het onderzoek wordt bijgesteld. Het is daarom van 
belang dat men in het onderzoeksplan de ruimte biedt voor een dergelijke bijstelling 
alsmede voor onderzoek naar het effect van onverwachte interventies. Van te voren 
geplande, experimentele interventies kunnen naar ons oordeel eveneens te overwegen, 
omdat deze tot meer inzicht in causale verbanden kunnen leiden. 

10.5 Eclectisch theoretisch uitgangspunt 
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Er wordt in de literatuur gepleit voor een eclectische basis voor longitudinaal 
onderzoek. Wij kunnen ons met dit standpunt verenigen, aangezien theorieën in de loop 
der tijd aan veranderingen onderhevig zijn en het risico dat de oorspronkelijke gegevens 
daardoor worden achterhaald door een dergelijke eclectische benadering wordt 
verminderd. Bovendien wordt hiermee de kans ook kleiner dat men aan bepaalde, voor 
het onderzoek relevante variabelen voorbij gaat. Daarbij komt dat er tegenwoordig ook 
in de theoretische criminologie naar wordt gestreefd bestaande theorieën zoveel 
mogelijk in één overkoepelende theorie onder te brengen. 



10.6 Communicatie bij interdisciplinair onderzoek 

Aangezien de factoren die bij de ontwikkeling van deviant gedrag een rol kunnen 
spelen, op verschillende wetenschapsterreinen liggen, lijkt een multidisciplinaire 
benadering van dit onderwerp de aangewezen weg. Een dergelijke werkwijze kan echter 
tot communicatieproblemen leiden. Een goede communicatie, zowel binnen het 
onderzoeksteam als bij het naar buiten brengen van de onderzoeksgegevens, verdient 
daarom aandacht. Er zijn in de geraadpleegde literatuur overigens geen concrete 
adviezen gevonden om genoemde communicatie te bevorderen. 

10.7 Kosten 

Er worden in de literatuur weliswaar geen bedragen genoemd wanneer de kosten van 
longitudinaal onderzoek ter sprake komen, maar uit telefonisch verkregen informatie 
blijkt dat deze aanzienlijk kunnen zijn. Er wordt in de literatuur ook voor 
gewaarschuwd de kosten van een dergelijk onderzoek vooral niet te onderschatten. 
Verder raadt men aan de te verwachten uitgaven zo gedetailleerd mogelijk te ramen en 
onzekere kosten zoveel mogelijk te elimineren. Wij zijn van oordeel dat dit belangrijke 
aandachtspunten zijn. 

10.8 De omvang van de steekproef 

Wij gaan ervan uit dat de kosten van een onderzoek hoger zullen liggen, naarmate het 
aantal onderzochten groter is, mede gezien de inspanningen die men zich moet 
getroosten om de uitval zo laag mogelijk te houden (zie 10.8.). Aan de andere kant 
moet de steekproef groot genoeg zijn om representatief te kunnen zijn en voldoende 
personen te kunnen opleveren die zich delinquent gaan gedragen. 

10.9 Uitval 

10.10 Hoeveelheid informatie 
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Er is in de geraadpleegde literatuur geen duidelijke norm gevonden voor het percentage 
dat de uitval mag bedragen. Uitval onder deelnemers kan echter een enorm probleem 
zijn bij longitudinaal onderzoek, vooral wanneer het om differentiële uitval gaat. 
Wanneer men echter bereid is voldoende tijd en geld te investeren in het traceren van 
schijnbaar onvindbare en over de streep trekken van minder bereidwillige deelnemers 
aan het onderzoek, dan kan men de uitval klein houden (namelijk niet meer dan 
ongeveer 5%) en behoeft deze geen nadelige invloed te hebben op de resultaten van het 
onderzoek. De privacy van de deelnemers kan daarbij echter een probleem vormen. 

Het kan bij een onderzoek verleidelijk zijn zoveel mogelijk gegevens te verzamelen. De 
tijd die men van een individuele deelnemer aan een onderzoek kan vragen, is echter 
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beperkt. Verder verwachten wij dat een onderzoek meer zal kosten, naarmate men meer 
variabelen wil meten. Bovendien moet men zich er naar ons oordeel van bewust zijn dat 
sommige onderzoeksmethodes die door Tonry e.a. (1991) worden genoemd, zoals 
bijvoorbeeld bloed- en speekselonderzoek, erg privacygevoelig en controversieel zijn. 
Het is daarom de vraag of men van deze methodes gebruik zal kunnen maken. 

10.11 Documentatie 

Het verdient volgens verschillende auteurs aanbeveling alle stappen en beslissingen die 
bij een longitudinaal onderzoek worden genomen zorgvuldig te documenteren. Dit is 
niet alleen van belang voor het longitudinaal onderzoek zelf, maar ook voor eventuele 
aanvullende onderzoeken en heranalyses, die op hun beurt het rendement van genoemd 
longitudinaal onderzoek kunnen vergroten. In de literatuur wordt ook benadrukt dat men 
al tijdens de voorbereiding van een longitudinaal onderzoek de procedures voor de 
opslag van de onderzoeksgegevens moet vaststellen. Het is daarbij van belang dat de 
gegevens zodanig worden opgeslagen dat een latere heranalyse mogelijk is. 



11 Conclusie 

Wij zijn, op grond van de geraadpleegde literatuur, van oordeel dat een longitudinaal 
onderzoek dat de levensperiode vanaf de vroege jeugd tot in de volwassenheid omvat, 
tot een beter inzicht kan leiden in de ontwikkeling van deviant gedrag. Een dergelijk 
onderzoek is naar ons oordeel dan ook raadzaam, mits daarbij wèl aan bepaalde 
voorwaarden wordt voldaan. Eén van die voorwaarden is dat de uitval gering moet zijn. 
In de literatuur wordt opgemerkt dat men tot een grote investering in tijd en geld bereid 
moet zijn, wil men de uitval op een aanvaardbaar niveau houden. Verder blijkt een 
combinatie van longitudinaal en cross-sectioneel onderzoek in de vorm van een versneld 
longitudinaal onderzoek met meerdere cohorten de voorkeur te verdienen boven 
longitudinaal onderzoek met één cohort. Daarnaast verdient het naar ons oordeel 
aanbeveling bij een dergelijk versneld longitudinaal onderzoek het jongste cohort 
gedurende langere tijd te blijven volgen, bij voorkeur tijdens de gehele levensperiode 
die het versnelde longitudinaal onderzoek omvat. Verder kunnen al dan niet van te 
voren geplande interventies bij sommige deelnemers aan het onderzoek meer inzicht 
geven in de invloed van afzonderlijke variabelen. 
Wij kunnen vanaf deze plaats niet overzien of een dergelijk longitudinaal onderzoek in 
Nederland ook haalbaar is, gezien de hoge kosten die het met zich meebrengt. 



Summary 

This literature survey addresses the question whether large-scale criminological 
longitudinal research is advisable and feasible in The Netherlands. Longitudinal research 
is suitable to study human developmental stages or to measure the effect of change over 
time. However, it is a very costly and obviously very slow method. Apart from this, 
over the years the sample may be seriously hampered by selective attrition. 
The accelerated longitudinal design with several cohorts of different ages is proposed to 
maintain the advantages of the longitudinal study and minimize its disadvantages. 
However one can never be sure if the cohorts in an accelerated design are comparable 
enough to justify a linkage. This question may be answered retrospectively by following 
the youngest cohort of an accelerated longitudinal survey for a longer time. 
Unanticipated interventions with some subjects of a longitudinal survey are inevitable. It 
is important to know what kind of interventions are taking place so that their possible 
influence can be accounted for. It can be helpful to introduce experiments in a 
longitudinal design to test causal hypotheses or to evaluate the impact of different 
treatments. 
Some important methodological points of interest will be mentioned. 

It is necessary to plan a longitudinal survey carefully and not to underestimate 
the required time and budget. It is prudent to calculate all costs in as much detail 
as possible to reduce surprises. It is also advisable to eliminate as many 
uncertain costs as possible. 
A large subject loss may adversely affect the quality of a iongitudinal survey, 
especially when the attrition is not aselect. However it is possible to reduce the 
attrition to an acceptable amount by investing a lot of time and money in tracing 
subjects whose addresses are unknown and in motivating reluctant people. 

- The amount of information to be collected in a longitudinal survey is limited by 
the acceptability of demands on the subjects time and privacy. 

- An adequate documentation of all phases of a longitudinal survey is important. 
The storage of data needs special attention. 

- An interdisciplinary design is advisable for the study of the development of 
criminal behaviour. Therefore, special attention should be given to the 
distribution of information to prevent communication problems. 

We may conclude that large-scale criminological longitudinal research in The 
Netherlands can give more insight in the development of criminal behaviour in our 
country. However, because of its high costs it remains uncertain if such a 
criminological enterprise is feasible. 
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