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Voorwoord 

Er is alle aanleiding om een themanummer van 
Justitiele Verkenningen te wijden aan School en 
criminaliteit. Een van de beleidsaanbevelingen van de 
Commissie Roethof — overgenomen in het beleidsplan 
Samenleving en Criminaliteit — heeft namelijk ten doel 
de binding van de opgroeiende generatie aan de 
maatschappij te versterken. Dat de school hierin een 
belangrijke rol speelt blijkt uit de volgende artikelen. 

Het nummer wordt geopend met een inleiding van 
dr. J. Junger-Tas die uitvoerig ingaat op datgene wat 
in de loop der tijd in de literatuur over de relatie 
school en criminaliteit geschreven is. De auteur stelt 
een aantal maatregelen voor die de school zou 
kunnen nemen om spijbelen, les- en schooluitval en 
delicten binnen en buiten de school tegen te gaan. In 
het hieropvolgende artikel, van dezelfde auteur, wordt 
een aantal algemene gegevens inzake jeugdcriminaliteit 
in Nederland besproken. 

Dat een belangrijke factor in de relatie school en 
criminaliteit gelegen is in spijbelen, blijkt uit de 
bijdrage van dr. Hauber, drs. Toornvliet en drs. 
Willemse, die verslag doen van door hen verricht 
onderzoek. Gaan spijbelen en criminaliteit samen en 
in welke opzichten verschillen delinquente spijbelaars 
van niet-delinquente spijbelaars, zijn vragen waarop 
hun onderzoek een antwoord poogt te geven. 

Schoolcultuur als uitdaging en als opgave, is de titel 
van de bijdrage van drs. G. C. de Vries. De auteur is 
van mening dat de schoolcultuur zeer belangrijk is 
voor verzuim, uitval en wangedrag van leerlingen. 
Besproken wordt aan welke voorwaarden de school-
cultuur moet voldoen om de leerlingen voldoende aan 
de school te binden. 

Het slotartikel van drs. M. J. M. Mutsaers, gaat over 
een experiment op scholen voor lager beroepsonderwijs 
in het kader van het beleidsplan Samenleving en 
criminaliteit. Nog niet alle resultaten van de eerste 
fase van het bijbehorende evaluatie-onderzoek zijn 
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bekend. Toch is het mogelijk een indruk te krijgen van 
de mate waarin de leerlingen van de betrokken 
scholen spijbelen en van de relatie die tussen deze 
verschijnselen bestaat. Daarnaast worden de maatre-
gelen toegelicht die in het kader van het experiment 
zijn genomen, om spijbelen en kleine criminaliteit 
door scholieren tegen te gaan. 
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School en criminaliteit 

dr. J. Junger-Tas* 

Inleiding 

Heeft de school invloed op de ontwikkeling van 
delinquent gedrag en, zo ja, op welke wijze is die er 
dan? Velen zullen deze vraag ontkennend beantwoor-
den: de meeste theorieen over oorzaken van delinquent 
gedrag gaan er immers vanuit dat deze gezocht 
moeten worden in het gezin of in maatschappelijke 
achtergronden. De school werkt met kinderen die 
door gezinnen toegeleverd worden: hoe zou men 
kunnen veronderstellen dat de invloed van de school 
bepalender is voor normovertredend dan wel norm-
respecterend gedrag, dan de invloed van hetgezin? 
Toch zijn er goede redenen om aan te nemen dat de 
rot van de school in dit opzicht groter is dan men wet 
eens aanneemt. Dat komt voornamelijk omdat de 
school zo'n belangrijke plaats inneemt in het leven 
van jongeren. Wat het werk is voor volwassenen, is de 
school voor kinderen: ze leren er wat sociale hierarchie 
betekent en kennen hun eigen plaats in die hierarchie 
precies; ze worden er beloond voor hun prestaties of 
gestraft voor hun falen; ze vinden er lotgenoten en 
vrienden en tenslotte functioneren ze in een sociale 
gemeenschap die belangrijke cultuurwaarden en 
normen overdraagt. 

Ik zal nu eerst aandacht besteden aan de relatie 
tussen school en criminaliteit. Daarna zal getracht 
worden meer inzicht te krijgen in schoolfactoren en 
schoolprocessen die verband lijken te houden met het 
optreden van delinquent gedrag. Tenslotte zal ik 
enkele strategical .' en experimenten bespreken 
waarmee men in verschillende onderwijsinstellingen 
heeft gepoogd het hoofd te bieden aan deviant en 
delinquent gedrag. 

*De auteur is raadadviseur Jeugdbescherming en Jeugdde-
linquentie bij het Ministerie van Justitie. 
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De relatie tussen school en delinquentie 

Er is een omvangrijke onderzoekliteratuur die de 
samenhang tussen het functioneren van leerlingen op 
school en hun al dan niet delinquente gedrag aantoont 
(Glueck, S and E., 1950; Cohen, 1958; Polk en 
Schafer, 1972; Elliott en Voss, 1974; Polk, 1975; 
Junger-Tas, 1976; Junger-Tas e.a., 1983, 1985; 
Dijksterhuis en Nijboer, 1983, 1986; Rutter e.a., 1979, 
Wolfgang, 1972). De meeste onderzoekers geven aan 
dat hoe slechter jongeren op school functioneren 
— gemeten naar leerprestaties en sociaal gedrag — hoe 
meer kans er is op deviant en delinquent gedrag. Het 
belang van de school voor jongeren kan nauwelijks 
overschat worden. Zo'n honderd jaar geleden volgde 
nog geen 5% van de jeugd een voortgezette opleiding, 
nu gaat het grootste deel van de jeugd naar het 
voortgezet onderwijs en blijft daar steeds langer. De 
economische rol van het kind, die vele eeuwen zo 
belangrijk was, is geheel verdwenen en de voornaamste 
rollen die jongeren te vervullen krijgen, zijn die van 
scholieren en consumenten. 

Bovendien speelt de school een strategische rol in 
de overgang van adolescentie naar volwassenheid: 
onderwijs, normoverdracht, culturele vorming, sport 
en vrijetijdsactiviteiten vinden plaats binnen de school 
en het is in dit kader dat de jeugd leert omgaan met 
competitie en de strijd om het bestaan. Dit alles zal 
haar latere sociale status en identiteit in belangrijke 
mate gaan bepalen (Elliott, 1972). 

In dit licht bezien is het geen wonder dat de aard 
van het schoolfunctioneren van groot belang is voor 
het verdere gedrag van jongeren. In eigen onderzoek 
(1983) heb ik onder functioneren zowel de leerprestaties 
als het sociale gedrag op school verstaan. Deze twee 
aspecten bleken zeer sterk samen te hangen met 
delinquent gedrag: van jongeren die goed functioneren 
gaf 38% op ten minste een delict gepleegd te hebben 
(uit een lijst van zeven in totaal), terwijl van hen die 
uitgesproken slecht functioneerden 93% opgaf 
delicten te hebben gepleegd. Verder hebben wij nog 
onderscheid gemaakt tussen verschillende schoolsoor-
ten: lagere school/LAVO, LBO/MAVO, MBO/HAVO 
en VW0. Een opvallende uitkomst van het onderzoek 
is nu dat er een sterker verband is tussen schoolsoort 
en delinquentie dan tussen leeftijd en delinquentie. 
Dit geldt ook voor sociale klasse: het niveau van het 
gevolgde onderwijs hangt sterker samen met delinquen- 
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tie dan met sociale klasse, gedefinieerd op basis van 
het beroep van de vader. Ditzelfde is gevonden in een 
Canadees onderzoek onder grote stadsjeugd (Hartnagel 
en Tanner, 1982). Sociale klasse bleek overigens geen 
goede voorspeller voor schoolprestaties; van veel 
groter belang bleek plaatsing in een lagere dan Wel 
hogere cyclus (opleiding) te zijn. 

Een andere factor die sterk samenhangt met 
delinquentie is spijbelen. In eigen onderzoek vond ik 
dat van hen die verklaarden nooit te spijbelen, 50% 
delicten opgaf, maar van de frequente spijbelaars gaf 
93% op delicten te hebben gepleegd. Bovendien 
meldden de spijbelaars ook dat ze meer en vaker 
delicten pleegden dan de niet-spijbelaars. In dit 
verband vond Farrington (1980) in zijn bekende 
Cambridge-onderzoek dat spijbelaars en delinquenten 
dezelfde achtergronden en dezelfde kenmerken 
bezaten. Berg meldt dat bepaalde schoolkenmerken 
eveneens met spijbelen samenhangen: zo bleken 
scholen met veel spijbelaars een zeer strak, autoritair 
en gesloten karakter te bezitten (Berg, 1985). 

In een vergelijking tussen spijbelaars en leerlingen 
die afwezig waren om andere redenen, werd gevonden 
dat spijbelaars vaker delicten hadden gepleegd (39% 
tegen 24%) en vaker onder toezicht waren gesteld 
(29% tegen 12%). Het gemiddeld aantal delicten, 
gepleegd door spijbelaars, was 11,25 en dat van de 
andere absenten 3,6. Hierbij moet echier rekening 
gehouden worden met een leeftijdsverschil tussen 
beide groepen : de gemiddelde leeftijd van de spijbelaars 
was 14 jaar en vier maanden; die van de andere groep 
12 jaar en vier maanden (Galloway, 1983). 

Voortijdig schoolverlaten 
Naast spijbelen blijkt voortijdig schoolverlaten een 

belangrijke predictieve factor van delinquentie. Over 
dit onderwerp bestaat nog steeds veel discussie. Een 
omvangrijk follow-up onderzoek van Elliott en Voss 
onder meer dan 2.500 leerlingen (1974), toonde een 
verschil in delinquentie aan tussen toekomstige 
drop-outs en leerlingen die hun diploma haalden. Dat 
verschil was het grootst in de tijd juist voor het 
schoolverlaten en werd daarna gevolgd door een 
sterke terugval in delinquent gedrag. Hieruit leidden 
de auteurs af dat het in de eerste plaats de school is 
die delinquentie-bevorderend werkt. Canadese 
onderzoekers deden een vergelijkbare studie en 
kwamen eveneens tot de conclusie dat de delinquentie 
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van drop-outs sterk verminderde nadat ze eenmaal de 
school hadden verlaten (LeBlanc e.a., 1979). Op dit 
onderzoek is echter kritiek geleverd door Thornberry 
die opmerkt dat men alleen de korte-termijn-effecten 
van het schoolverIaten heeft gemeten en dat men 
bovendien geen rekening heeft gehouden met de 
vermindering van delinquent gedrag die altijd 
optreedt na het 17e of 18e jaar (Thornberry e.a., 
1985). 

Hijzelf volgde een duizendtal jongeren tot hun 25e 
jaar. Hij onderscheidde daarbij due leeftijdsgroepen 
bij uitval: uitval op het 16e, lie of I8e jaar. Niet 
alleen vond hij geen teruglopende criminaliteit bij 
drop-outs ná het verlaten van de school, maar er 
bleek een duidelijke samenhang te zijn tussen het 
voortijdig de school verlaten en latere volwassen-cri-
minaliteit. Bij de groep gediplomeerden daalde de 
criminaliteit na het 16e jaar drastisch tot een stabiel, 
zeer laag niveau op 18 jaar. Bij drop-outs ving de 
daling eerst bij het 20e jaar aan en bereikte het niveau 
van de gediplomeerden op de leeftijd van zo'n 23 jaar. 
Hierbij valt op te merken dat, hoewel drop-outs veel 
hogere criminaliteitscijfers hadden dan jongeren die 
het schooldiploma haalden, beide groepen het 
criminele pad vrijwel verlaten hadden toen ze zo'n 22, 
23 jaar werden. 

Andere factoren die samenhangen met hoge 
criminaliteitscijfers zijn lagere sociale klasse en 
werkloosheid. Maar ook als men voor deze factoren 
controleerde bleef het verband tussen voortijdig 
schoolverlaten en criminaliteit bestaan. De bevindingen 
van Thornberry worden bevestigd door Farrington 
(1986). Deze bekeek de criminaliteitscijfers van 411 
Londense jongens die ofwel op school waren, ofwel 
werkten of werkloos waren. De criminaliteitscijfers 
waren het hoogst wanneer de jongens werkloos 
waren. Het ging hierbij dan vooral om vermogenscri-
minaliteit. Er bleek echter weinig verschil in criminali-
teit te bestaan tussen hen die weliswaar nog op school 
waren maar deze snel zouden verlaten en degenen die 
na schooluitval werk gevonden hadden. Uit deze 
beide onderzoeken valt te concluderen dat schooluitval 
wel degelijk samenhangt met criminaliteit. 
Maar hoe gaat het nu verder met school-uitvallers als 
men ze nog wat langer volgt dan 25 jaar? Een 
tien-jarige follow-up studie van highschoolleerlingen 
uit New York vergeleek de verdere levensloop van 
hen die het schooldiploma haalden met een groep 
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chronische spijbelaars en een groep voortijdige 
schoolverlaters. 

De spijbelaars telden meer mannen, meer zwarten 
en meer voortijdige schoolverlaters; zij waren vaker 
van werk gewisseld en waren vaker gescheiden; hun 
gezondheid was slechter; ze namen minder vaak deel 
aan conventionele activiteiten zoals stemmen of 
kerkbezoek; ook waren ze delinquenter en werden ze 
vaker gearresteerd. Voortijdige schoolverlaters 
onderscheidden zich in nog ongunstiger mate van de 
eerste groep dan de chronische spijbelaars: ze waren 
vaker en langer werkloos, kenden meer werkwisselin-
gen, meer scheidingen, een veel slechtere gezondheid 
en meer criminaliteit (Kandel e.a., 1984). 

Gezien de zoveel slechtere ontwikkelingskansen van 
schooluitvallers komt de vraag aan de orde of men, 
binnen de school, delinquentie wellicht voorspellen 
kan, zodat op een veel eerder moment kan worden 
ingegrepen. Een methode om dit te onderzoeken is 
een groep voor de kinderrechter verschenen jongeren 
te vergelijken met niet-delinquente jongeren (Fakouri 
en Jerse, 1976). Hierbij werden veel betere leerprestaties 
gevonden bij de niet-delinquente jongeren dan bij de 
delinquente groep; ook kwamen verschillen naar 
voren in schoolverzuim en in factoren zoals gezinsvol-
ledigheid, gezondheid, verhuizingen. Het probleem bij 
dit type onderzoek is dat men retrospectief een groep 
delinquente jongeren en niet-delinquente jongeren 
met elkaar vergelijkt met betrekking tot schoolpresta-
ties, terwijl men natuurlijk longitudinaal onderzoek 
zou moeten uitvoeren waarbij men de kinderen een 
aantal jaren volgt. Dan kan men namelijk uitvinden 
welke en hoeveel slecht presterende en verzuimende 
leerlingen tenslotte delinquent worden. 

Dit laatste is gedaan door een aantal Engelse 
wetenschappers. Een van hen gebruikte gegevens van 
schoolkinderen van twaalf Londense binnenstadscho-
len. De leerlingen werden op 10-jarige en 14-jarige 
leeftijd onderzocht (Ouston, 1984). Hierbij werd 
bekeken welke school- en achtergrondfactoren 
samenhangen met contacten met justitie, hetzij op het 
niveau van het parket, hetzij op het niveau van de 
kinderrechter. Nu was over het gedrag van deze 
kinderen zowel op 10-jarige als op 14-jarige leeftijd 
een vragenlijst door de leraren ingevuld. Uit de 
analyses bleek dat de scores op die vragenlijst, evenals 
intelligentie, het beroep van de vader (moeder) en de 
etnische oorsprong, allen met justitiele contacten 
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samenhingen. De lerarenscores en het beroep van de 
vader leverden echter verreweg de grootste bijdragen.* 
Op 14-jarige leeftijd hingen die scores zeer sterk 
samen met de justitie-contacten op dat moment. Dit 
kan echter mede verklaard worden door de omstan-
digheid dat jongeren die met justitie in contact komen 
waarschijnlijk ook op school nogal lastig zijn, terwijI 
het anderzijds mogelijk is dat de leraren op de hoogte 
waren van die contacten met justitie. Wil men echt 
kunnen voorspellen dan moet men naar de leraren-
scores kijken op 10-jarige leeftijd. Helaas kon het 
onderzoek in het geheel geen samenhang vaststellen 
tussen de negatieve scores (anti-sociaal gedrag) op 
10-jarige leeftijd en delinquent gedrag op 14-jarige 
leeftijd. Een andere onderzoeker gebruikte gegevens 
uit een longitudinaal onderzoek van 411 jongens die 
voor het eerst onderzocht werden op 8-jarige leeftijd 
en voor het laatst op 25-jarige leeftijd (Farrington, 
1986). Farrington vond dat veroordelingen tussen 10 
en 13 jaar het best voorspeld werden door lastigheid' 
op school op 8- tot I 0-jarige leeftijd, zoals gescoord 
door leraren en medeleerlingen. Andere factoren 
waren slechte huisvesting, slecht ouderschap en laag 
I.Q. 

Veroordelingen op 14- tot I7-jarige leeftijd werden 
het best voorspeld door veroordelingen op 10- tot 
I3-jarige leeftijd, terwijI veroordelingen op 17- tot 
20-jarige leeftijd weer het best voorspeld werden door 
veroordelingen in de leeftijdscategorie die daar net 
aan vooraf ging. Deze bevindingen komen overeen 
met wat we zelf vonden in een follow-up onderzoek 
onder jongeren die met politie en parket in aanraking 
waren geweest; de beste predictoren van latere 
contacten zijn eerdere contacten met justitie (Junger-
Tas e.a., 1985). Het gaat naar mijn mening echter te 
ver om, zoals Farrington doet, het lastige gedrag in de 
klas van 8— 10-jarigen te beschouwen als min of meer 
determinerende factor voor de ontwikkeling van een 
delinquente carriere. 

Het leven is nu eenmaal niet statisch en wanneer 
externe omstandigheden zich wijzigen, wijzigt het 
gedrag zich meestal ook. Het is met predictie zoals 
met het weer: de beste voorspeller voor het weer van 
morgen is het weer van vandaag, maar het wordt veel 

* Dat komt o.m. omdat intelligentie en etnische oorsprong 
beide met het beroep van de vader samenhangen. 
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moeilijker om daaruit het weer van volgende week te 
voorspellen. Zelf vonden we dat wanneer, in een 
periode van twee jaar, de omstandigheden gunstiger 
danwel ongunstiger werden, het (self-report) delin-
quente gedrag van jongeren afnam danwel toenam. 

Naar mijn mening kunnen we in de sociale weten-
schappen eigenlijk alleen spreken over de min of meer 
grote mate van waarschijnlijkheid waarmee bepaalde 
gebeurtenissen zullen plaatsvinden: van echte 
predictie over een lange periode kan nog geen sprake 
zijn. Deze paragraaf samenvattend kan echter wel, op 
grond van het vele onderzoek, gezegd worden dat er 
een duidelijke samenhang bestaat tussen mislukking 
op school, zowel in termen van leerprestaties als met 
betrekking tot sociaal gedrag, en het optreden van 
deviant en delinquent gedrag. 

Persoonlijkheidsfactoren en delinquentie 

Nu kan mislukking op school veroorzaakt worden 
door velerlei factoren en, zoals hiervoor al gesteld, 
spelen gezinsachtergronden waarschijnlijk een zeer 
grote rot. In dit artikel beperken we ons echter tot de 
school en in dat kader wil ik twee aspecten belichten: 
in de eerste plaats persoonlijkheidsfactoren, omdat 
die wellicht van invloed zijn op het functioneren van 
jongeren op school en, ten tweede, omstandigheden 
en factoren die de school zelf betreffen. Ik ga nu eerst 
in op bepaalde factoren die in de leerling zelf 
gevonden moeten worden. Zo'n factor is bijvoorbeeld 
een differentiele behoefte aan stimulering. Een aantal 
auteurs ziet de schoolomgeving als niet altijd even 
stimulerend en zij gaan er van uit dat leerlingen zich 
op school veelvuldig vervelen. Zij menen dat leerlingen 
in hun reactie op die verveling er toe kunnen worden 
gedreven andere stimulansen te zoeken, waarbij 
delinquentie natuurlijk een zeer opwindende stimulans 
vormt (Csikszentmibaly en Larson, 1978; Nettler ., 
1974). Niet alle leerlingen blijken echter even gevoelig 
voor verveling. Maar leerlingen die hoog scoren op 
een soort vervelings-schaal en die tevens de school-
omgeving als weinig stimulerend ervaren rapporteren 
inderdaad meer wangedrag in de klas (Wasson, 1980). 
De vraag is echter wat dit betekent. Het zich vervelen 
kan weliswaar samenhangen met persoonlijke en 
variabele behoeften aan stimuli maar ook aan de 
schoolomgeving. Meestal zal het om een interactie 
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tussen beide factoren gaan. Aan dit soort studies 
hebben we daarom niet zo veel. 

I.Q. en delinguentie 
Belangrijker is de discussie over het verband tussen 

I.Q. en delinquentie, een verband dat door een groot 
aantal onderzoekers is vastgesteld. Wolfgang e.a. 
toonden in een grote cohort-studie van ± 10.000 
jongens die in 1945 in Philadelphia geboren waren, 
dat het gemiddelde I.Q. van niet-delinquenten 108 
was en van delinquenten 101, een significant verschil 
(1972). Ook het Cambridge onderzoek onder 411 
Londense jongens stelde een sterk verband tussen I.Q. 
en delinquentie vast (West, 1973). Toch is de geldende 
opvatting in het meeste sociaal-wetenschappelijk 
onderzoek dat intelligentie geen direct verband heeft 
met delinquentie. In 1977 gooiden Hirschi en 
Hindelang in een provocerend artikel de knuppel in 
het hoenderhok door te stellen dat I.Q., onafhankelijk 
van ras en sociale klasse, wel degelijk een sterke 
samenhang vertoont met delinquentie. Zij menen dat 
de invloed van I.Q. loopt via schoolprestaties en de 
houding tegenover de school. 

Andere auteurs hebben echter gewezen op het 
verband tussen etnische groep en sociale klasse 
enerzijds en I.Q. anderzijds. Zo vond Wolfgang dat de 
blanke, delinquente jongens uit de lagere klasse een 
gemiddeld I.Q. van 102 hadden, terwij1 de zwarte 
niet-delinquente jongens een gemiddeld I.Q. van 100 
hadden, een vrijwel te verwaarlozen verschil. Kijkt 
men naar schoolprestaties dan blijkt zo'n 40% van 
zowel de delinquente als niet-delinquente zwarte 
jongens op het laagste niveau te zitten, vergeleken met 
slechts 13% van de blanke delinquente jongens en 5% 
van de blanke niet-delinquenten. De auteurs conclu-
deren dan ook dat I.Q. in de eerste plaats gerelateerd 
is met etnische groep, met sociale klasse en daarna 
pas met delinquentie (Wolfgang e.a., 1972). 

Het meeste onderzoek op dit terrein is uitgegaan 
van officieel geregistreerde delinquente jongeren. 
Deze groep vormt echter een selectie van de totale 
delictplegende populatie. Deter is het in dit geval om 
van de self-report methode uit te gaan. Een poging 
hiertoe is ondernomen door Menard en Morse (1984), 
die over gegevens konden beschikken uit een longitu-
dinaal onderzoek onder 2.721 schoolgaande jongeren. 
Hun uitgangspunt is dat I.Q. geen directe causale 
relatie met delinquentie heeft. De school biedt echter 
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aan leerlingen met een lager I.Q. geen succesvolle 
rollen (op leer-, recreatief-, verenigings-, of sportge-
bied), maar straft en marginaliseert ze als het ware 
voortdurend. Daardoor raken deze jongeren vervreemd 
van de school, sluiten zich aan bij andere marginale 
lotgenoten en komen gemakkelijker tot delinquent 
gedrag. 

Menard en Morse hebben Hirschi's model — waar 
de invloed van I.Q. via schoolprestaties en de houding 
tegenover de school loopt — getoetst, en vonden dat 
dit model slechts 4,5% van de verschillen in delinquent 
gedrag verklaart. Hun eigen model dat veel meer 
variabelen omvatte — zoals de percepties die jongeren 
hebben van de wijze waa'rop de school hun leer- en 
sociaal gedrag beoordeelt, de houding tegenover 
school en gezin en de delinquente vriendengroep — 
verklaarde 20,5% van het ernstige en 28,5% van het 
lichte delinquente gedrag. De auteurs concluderen 
dan ook dat I.Q. een individueel kenmerk is dat al 
dan niet beloond wordt door een institutie als de 
school, maar dat op zich zelf niet als oorzaak van 
delinquentie gezien kan worden. 

Mijn eigen conclusie is dat I.Q. een meer-dimensio-
neel — dus onhelder — concept is, dat samenhangt met 
sociale klasse, fluctueert in de tijd en gemeten wordt 
met cultureel bepaalde tests. Het zal daarom altijd 
moeilijk zijn aan te tonen dat het een directe oorzaak 
is van delinquentie. Wel blijft het feit overeind dat 
binnen homogene groepen — naar ras en sociale 
klasse — I.Q., gemeten met de huidige tests, negatief 
gecorreleerd is met delinquentie (Hirschi en Hindelang, 
1977). 

Leerstoornissen en delinguentie 
Naast I.Q. zijn ook leerstoornissen vaak in verband 

gebracht met delinquentie. Het gaat hier om een vaag 
begrip dat meerdere vormen kan omvatten. In het 
algemeen veronderstelt men een fysiologische basis 
voor de stoornis, die vervolgens in verband zou staan 
met delinquentie (Dalby e.a., 1982). Het kan gaan om 
hyperactieve kinderen, kinderen met leesmoeilijkhe-
den, met een gebrekkige motoriek of met auditieve of 
visuele gebreken. In de V.S. worden leerstoornissen 
aldus gedefinieerd (Federal Public Law): het gaat om 
een stoornis in een of meer van de essentiele fysiologi-
sche processen nodig voor het begrijpen en gebruiken 
van gesproken of geschreven taal; de stoornis kan 
zich uiten in moeilijkheden bij het luisteren, denken, 
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spreken, lezen, schrijven, spellen en rekenen. Hierbij 
moet gedacht worden aan visuele handicaps, hersen-
letsel, dyslexie, MBD (minimal brain dysfunction) en 
aphasie. 

Een Canadese studie (Coons, 1982) maakt echter 
gewag van allerlei definitieproblemen die samenhangen 
met bepaalde voorkeuren van onderzoekers: pedago-
gen en psychologen spreken over problemen met het 
geheugen, gebrek aan concentratievermogen, percep-
tie-handicaps en dergelijke, terwijI degenen die een 
fysiologische basis veronderstellen, het hebben over 
hersenfuncties, neurologische afwijkingen, radio-acti-
viteit en pre-, pen- of postnatale letsels. In een 
eenvoudiger definitie van een speciaal daartoe 
gevormde commissie in Alberta wordt gesproken over 
een `significante discrepantie tussen het ingeschatte, 
potentiele leervermogen en de werkelijke leerpresta-
ties.' Hierbij wordt de stoornis vastgesteld zonder dat 
men zich uitspreekt over mogelijk oorzaken ervan. 

Onderzoek van de commissie naar het voorkomen 
van leerstoornissen bracht aan het licht dat het 
overwegend gaat om jongens (de verhouding jongens 
— meisjes is 5:1) en dat de cijfers het hoogst zijn in 
rechtsgebieden waar men systematisch kinderen test. 
De schattingen komen tot 10 a 15%, hetgeen in 
overeenstemming is met cijfers uit Engeland (14%), 
Frankrijk (12 a 14%) en de V.S. (10 a 15%). 

Het Amerikaanse departement van justitie — afdeling 
jeugdstrafrecht en preventie — heeft een studie doen 
uitvoeren naar alles wat bekend is over de relatie 
leerstoornissen — delinquentie (Cellini en Snowman, 
1982). De voornaamste conclusie was dat, tot eind 
1975, geen oorzakelijk verband gelegd kon worden 
tussen leerstoornissen en delinquentie omdat: 
— Er geen vergelijkend onderzoek was naar het 
voorkomen van leerstoornissen in delinquente en 
niet-delinquente populaties; 
— Definitieproblemen goede schattingen van het 
probleem onmogelijk maakten; 
— Er geen onderzoek was naar de ontwikkeling van 
kinderen met en kinderen zonder leerstoornissen. 

Als gevolg van deze studie werden daarop 1.300 12- 
tot I 5-jarige jongens in drie grote Amerikaanse steden 
aan een aantal tests onderworpen. Bij tweemaal 
zoveel officieel geregistreerde delinquenten als 
niet-delinquenten werden leerstoornissen geconsta-
teerd (32% tegen 16%). Bij een vergelijking tussen een 
groep veroordeelde jeugddelinquenten en een 
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steekproef van kinderen in het openbaar onderwijs, 
beiden tussen 12 en 18 jaar, vond men leerstoornissen 
bij 18% van de schoolgaande jongeren en 33% van de 
jeugddelinquenten (Zimmermann e.a., 1981), een 
resultaat dat sterk overeenkomt met wat hierboven 
vermeld staat. 

Nu gaat het hier alweer dm officieel geregistreerde 
delinquentie. Wanneer men ook self-report delinquen-
tie in het onderzoek betrekt komt er een ander beeld 
naar voren. De self-report gegevens van de schoolgaan-
de jongeren toonden aan dat binnen elke groep, 
kinderen met of zonder leerstoornissen even delinquent 
waren. Of, anders gezegd: hoewel de veroordeelde 
jeugddelinquenten meer delicten hadden gepleegd 
dan de schoolgaande jongeren, verschilden de mate 
van delinquentie niet binnen elke groep tussen 
kinderen met of zonder leerstoornissen. Opvallend is 
verder nog dat kinderen met en kinderen zonder 
leerstoornissen even vaak met de politie in aanraking 
komen. 

Hoe komt het dan dat kinderen met leerstoornissen 
zo sterk vertegenwoordigd zijn in populaties van 
veroordeelde jeugddelinquenten? De auteurs veronder-
stellen dat deze kinderen eerder voor vervolging in 
aanmerking komen op grond van de voorkennis die 
de autoriteiten bezitten over hun mislukking op 
school, door hun gebrekkige verbale en communica-
tieve vaardigheden in de interacties met de Officier 
van Justitie en kinderrechter en door hun algemene 
onhandigheid en slechte motoriek. Anders gezegd, 
deze kinderen worden uitgeselecteerd door het 
jeugdstrafrechtsysteem op grond van kenmerken die 
niets te maken hebben met het delinquent gedrag. 

Het laatste woord is zeker nog niet gezegd over het 
mogelijke verband tussen leerstoornissen en delinquen-
tie. Verder onderzoek is nodig en liefst prospectief 
onderzoek waarbij de ontwikkeling van kinderen met 
leerstoornissen wordt gevolgd. Voorzover nu te 
beoordelen valt is niet onomstotelijk aangetoond dat 
die samenhang er is. Onwaarschijnlijk is deze echter 
niet. 

Schoolfactoren en delinquentie 

In de inleiding heb ik gewezen op de belangrijke 
plaats die de school inneemt in het leven van jongeren, 
al was het alleen maar omdat leerlingen beseffen dat 
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schoolstatus en schoolsucces van grote invloed zijn op 
hun later leven in sociaal en economisch opzicht. 
Steeds meer tijd en moeite worden dan ook geinvesteerd 
in de schoolopleiding en de rol van scholier/student 
is de belangrijkste rol geworden die de adolescent 
moet vervullen. Toch zijn er een aantal factoren 
genoemd die deze rolvervulling problematisch kan 
maken (Polk, 1984). 

De eerste is de segregatie van jongeren: de school is 
een jongeren-getto geworden waar nog maar weinig 
volwassenen zich in bewegen. Hoewel de bredere 
samenleving bepaalt hoe het schoolgebeuren geregeld 
wordt, hebben scholieren zelf daar weinig invloed op. 
De tweede is de zeer lange economische afbankelijk-
heid van jongeren ten opzichte van volwassenen; 
doordat ze niet in het arbeidsproces zijn opgenomen 
missen ze de gevoelens van eigenwaarde, identiteit, 
status en groepsdeelname die arbeid met zich 
meebrengt. De derde is de verregaande passiviteit van 
scholieren in het opleidingsproces; leraren geven 
onderwijs dat door de scholieren wordt ontvangen: er 
is geen participatie in activiteiten, geen verantwoorde-
lijkheid voor school of gemeenschap, er is slechts 
machteloosheid en het gevoel apart te staan. De 
vierde is de routine-ontkenning van fundamentele 
individuele rechten, waardoor de leraren in beginsel 
altijd gelijk hebben en de scholier ongelijk; dit 
element draagt bij tot gevoelens van machteloosheid. 

Het is de vraag of deze factoren een even grote rol 
spelen in Europa als in de Verenigde Staten. Ook is 
het mogelijk dat ze sterker op de voorgrond treden in 
het beroepsonderwijs dan in het HAVO- of VW0-on-
derwijs. Zelf ben ik geneigd de school als deeluitma-
kend van algemene maatschappelijke veranderingen 
te zien. In dat kader is de positie van jeugdigen in het 
onderwijs — evenals daarbuiten — juist sterker geworden 
en worden de rechten van de individuele leerling meer 
gerespecteerd. Bovendien krijgt de succesvolle 
scholier allerlei beloningen, niet alleen in cijfers of 
waardering van leraren, maar ook omdat de toekomst 
hem veel te bieden heeft in termen van succes en 
status. Schoolmislukking wordt echter gestraft met 
uitsluiting: speciale klassen, denigrerende behandeling, 
statusverlies en de verwachting dat er slechts onge-
schoold en slecht betaald werk zal iijn of helemaal 
geen werk. 
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Jeugdsubcultuur 
Nu is een van de manieren waarop jongeren 

proberen meer structuur in hun leven te brengen, 
meer steun te krijgen en meer ontspanning, het 
ontwikkelen van een jeugdsubcultuur tezamen met 
leeftijdgenoten. De succesvolle scholier sluit zich aan 
bij allerlei clubs, verenigingen of hobby-groepen. 
Deze staan dikwijls onder toezicht van volwassenen 
en vormen daardoor een brug naar de volwassen-we-
reld. Zij die op school mislukken krijgen meestal geen 
toegang tot deze `gesponsorde' jeugdcultuur omdat ze 
niet aan de hiervoor gestelde eisen voldoen. Zij 
sluiten zich aan bij andere gemarginaliseerde lotgeno-
ten en houden zich bezig met activiteiten die ver van 
het schoolleven afstaan en gemakkelijk kunnen leiden 
tot delinquentie, zoals auto's en disco's, alcohol- en 
drugsgebruik. Deze jongeren vormen meer of minder 
deviante subculturen, die in sommige gevallen kunnen 
verworden tot ware 'gangs'. 

Een andere factor die een bijdrage lijkt te leveren 
tot delinquent gedrag is het zogenaamde 'streaming' 
of 'tracking' — bij ons de selectieprocedure aan het 
eind van het lager onderwijs — waardoor 12- of 
13-jarigen verdeeld worden over verschillende 
schoolniveaus. Schafer en Polk (1972) vonden hogere 
delinquentiecijfers in de lagere-niveau scholen; 
anderen vonden ditzelfde voor Junior High-schools 
(Toby, 1983, Mann, 1981). In eigen land constateerde 
ik eveneens meer delinquentie onder LBO- en 
MAVO-leerlingen dan onder leerlingen in het VW0 
(Junger-Tas e.a., 1983). Jongeren zijn zich heel goed 
bewust van hun lage schoolstatus en van hun slechte 
toekomstperspectieven. Het verband tussen die lage 
status en bijvoorbeeld vandalisme wordt door Harlan 
en McDowell aldus gesteld: `vernielingen tegen 
scholen worden meestal toegebracht door jongens die 
in groepen opereren onder omstandigheden die hun 
anonimiteit garanderen en hun zelfbeeld versterken; 
vernielzuchtig gedrag houdt voornamelijk verband 
met de behoefte aan waardering van groepsgenoten' 
(1980). Kratcoski constateerde een verband tussen 
lidmaatschap van een deviante vriendengroep en meer 
geweld tegen leraren (1985). Het 'tracking' systeem 
bevordert het apart zetten van minder begaafde en/of 
minder succesvolle scholieren en daardoor de 
ontwikkeling van min of meer marginale vriendengroe-
pen die weinig gemotiveerd zijn voor school en weinig 
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remmingen hebben ten opzichte van delinquentie 
(Hartnagel en Tanner, 1982). 

Overigens spelen deze processen ook in scholen met 
middenklasse leerlingen (Richards, 1979). Goed 
functionerende leerlingen die het prettig op school 
vinden, geven minder vandalisme op dan leerlingen 
die he slecht doen en een hekel aan school hebben. 
Bovendien bleken leerlingen met vernielende vrienden 
meer vernielgedrag op te geven dan leerlingen zonder 
zulke vrienden. Richards wijst er eveneens op dat de 
schoolgemeenschap een hierarchie kent, dat wil 
zeggen een geheel aan status-posities langs dimensies 
als schoolprestaties en een positieve houding ten 
opzichte van de school. In overeenstemming met die 
hierarchie worden vriendengroepen gevormd of, 
anders geformuleerd, jongeren zoeken hun vrienden 
onder hun gelijken. De vele vriendengroepen en 
jeugdsubculturen ontwikkelen dikwijls normen en 
waarden die in min of meerdere mate van het 
waardenstelsel van volwassenen afwijken en die 
afwijkend en delinquent gedrag kunnen ondersteunen. 

Zo vond Tygart onder middelbare scholieren en 
studenten in de periode tussen 1968 en 1976 bepaalde 
normverschuivingen in de zin van een groter begrip 
en tolerantie voor delinquent gedrag (1980). Opvallend 
was het ontstaan van een bepaald cynisch mensbeeld 
waardoor criminaliteit gerationaliseerd kon worden. 
In 1968 werd winkeldiefstal vergoelijkt door slechts 
6% van de leerlingen en studenten; in 1976 was dit 
44%. Het percentage jongeren dat winkeldiefstal 
tijdens het laatste schooljaar opgaf, was 2% in 1968 en 
28% in 1976; de grote meerderheid van deze jongeren 
verklaarde dat winkeldiefstal in groepsverband werd 
gepleegd. Een belangwekkend gegeven is verder dat, 
in tegenstelling tot 1968, in 1976 de grote meerderheid 
van de jongeren pessimistisch was over hun toekomst 
en het onderwijs als weinig relevant beschouwde voor 
een later bevredigende levenssituatie. Dit onderzoek 
suggereert een samenhang onder studenten tussen een 
zekere angst en pessimisme ten aanzien van de 
toekomst, een cynische levenhouding en een zich 
afkeren van traditionele waarden en normen. 

Schoolomvang 
Tenslotte volgt een aantal gegevens uit een onderzoek 

onder een representatieve steekproef van scholen in 
de V.S. Het onderzoek omvatte 5.578 scholen waarvan 
er 582 nader onderzocht werden: 24.000 leraren en 
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6.000 scholieren namen er deel aan (Rubel, 1978). De 
eerste reeks resultaten heeft betrekking op de school-
grootte en op de bejegening van leerlingen: 
— grote scholen hebben meer schade door inbraak, 
diefstal en vandalisme en jets meer geweld dan kleine 
scholen; 
— hoe meer scholieren waaraan leraren les moeten 
geven, hoe meer geweld. 

Op te merken valt dat grote scholen meestal meer 
en duurdere apparatuur hebben dan kleine scholen, 
zodat daar meer te stelen valt. De schade per hoofd 
van de schoolbevolking bleek niet hoger in grote dan 
in kleine scholen. Wel is er meer geweld in scholen 
waar leraren grote klassen hebben en waarin ze aan 
veel verschillende leerlingen les moeten geven. Er is 
duidelijk een controle probleem in grote klassen dat 
— volgens Rubel — veroorzaakt wordt doordat leraren 
in dergelijke klassen niet in staat zijn een persoonlijke 
band met hun leerlingen te ontwikkelen. Hetzelfde 
geldt als leraren aan een groot aantal verschillende 
leerlingen les moeten geven. In scholen waar leraren 
weinig contacten hebben met leerlingen en weinig 
persoonlijke invloed op hen kunnen uitoefenen, komt 
meer criminaliteit voor. 

Schooldiscipline 
Een tweede serie bevindingen heeft betrekking op 

de schooldiscipline: 
— strenge scholen waar de schoolregels strikt gehand-
haafd worden en klasgedrag goed wordt gecontroleerd, 
hebben een lager niveau van vermogensdelinquentie; 
— de perceptie van leerlingen dat ze op een strenge 
school zitten met strikte discipline hangt eveneens 
samen met een laag geweldsniveau; 
— een goede coordinatie tussen leiding en leraren gaat 
samen met minder vermogensdelinquentie. 

Ook hier passen enige nuances. De school is niet 
altijd in staat strikte regels door te voeren als de 
leerlingen zeer moeilijk zijn. Dit is het geval in 
buurten waar veel criminaliteit voorkomt en waar in 
de gezinnen van de leerlingen al iedere discipline 
ontbreekt. Toch zijn er scholen die strenger en beter 
georganiseerd zijn dan andere, onafhankelijk van het 
type leerlingen dat ze krijgen. Dat zijn de scholen 
waar de leraren tevreden zijn met de leiding en waar 
ze de nadruk leggen op de goede co6rdinatie binnen 
de school. In deze scholen vervullen leraren buiten de 
lesuren ook toezicht-taken in ruimten buiten de klas. 
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Vooral in grote scholen is een efficiente, meer formele 
schoolleiding die de leraren steun en structuur biedt, 
onontbeerlijk. 

Het pendant van deze resultaten is dat leerlingen de 
schoolregels als willekeurig percipieren en de 
schoolstaf als onnodig punitief. In scholen waar 
leerlingen klagen over willekeurige straffen is meer 
geweld, terwijI een autoritaire en straffende houding 
van leraren ook samen gaat met meer diefstallen. 
Leerlingen in scholen met hetzij lakse, hetzij willekeu-
rige discipline verklaren dat zij als kleine kinderen 
behandeld worden en dat leraren niet naar ze 
luisteren. Dit soort frustraties leidt gemakkelijk tot 
agressief gedrag. 

Beloningsstructuur 
Een andere reeks bevindingen betreft de belonings-

structuur van de school: 
— op scholen waar leerlingen zeer sterk georienteerd 
zijn op succes door middel van hoge cijfers, is minder 
geweld maar meer vermogensdelinquentie; 
— scholen waar leraren lagere cijfers geven als 
disciplinaire maatregel hebben ook meer last van 
vermogensdelinquentie. 

Geweld binnen de school hangt samen met onver-
schilligheid ten opzichte van het behalen van goede 
cijfers, de lessen niet als zinvol ervaren en het gevoel 
dat men geen controle heeft over zijn eigen leven. Dit 
is het portret van de leerling die het niets meer kan 
schelen en die de hoop at heeft opgegeven: het enige 
dat hij doet is zijn tijd uitzitten en zijn frustraties 
botvieren. Uit het onderzoek bleek evenwel dat een 
grotere nadruk op leerprestaties gekoppeld aan 
zinvolle beloningen voor potentiate uitvallers, het 
geweld in de school drastisch reduceerde. Daar waar 
leerlingen sterk georienteerd zijn op schoolsucces en 
een leidende rol in leerlingenorganisaties, maar waar 
de cijfers als disciplinaire maatregel gehanteerd 
worden, voelen ze zich onrechtvaardig behandeld. 
Fen van de gevolgen daarvan is meer tegen de school 
gericht vandalisme. 

Vervreemding ' 
Een laatste resultaat betreft wat men wel alienatie of 

vervreemding noemt: gewelddadig gedrag van 
leerlingen komt vaker voor in scholen waar ze het 
gevoel hebben dat ze geen invloed kunnen uitoefenen 
op wat er met hen gebeurt en dat hun toekomst van 
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anderen of van het toeval afhangt en niet van hun 
eigen inspanningen. Deze leerlingen zijn gefrustreerd 
en ontevreden over hun onvermogen hun eigen leven 
te controleren en zij zien geen goede redenen om het 
spel volgens de spelregels te spelen: het gevolg is 
meer geweld. Hun ouders zijn meestal arm en hebben 
weinig opleiding; zij hebben de houding van fatalisme, 
passiviteit en frustraties aan hun kinderen overgedra-
gen. 

Samen vatting 
Als we nu de resultaten van dit literatuuroverzicht 

nog eens kort samenvatten krijgen we een globaal 
beeld van een aantal factoren die van belang blijken 
te zijn voor de ontwikkeling van delinquent gedrag. 

Daar zijn in de eerste plaats factoren die met het 
school-systeem of de schoolorganisatie samenhangen. 
Hieronder valt het zogenaamde 'streaming' of 
'tracking' systeem waarbij kinderen naar geestelijke 
vermogens en sociale klasse toegedeeld worden naar 
verschillende schoolsoorten. De leerlingen van de 
lagere niveau' scholen zijn zich zeer goed bewust van 
hun lagere sociale status, hun slechtere toekomstper-
spectieven en ze zien zichzelf als `dommer' dan de 
anderen. Op dit type scholen vindt men verhoudings-
gewijs meer delinquent gedrag dan op de VWO-scholen. 

Ongunstig zijn ook te grote klassen en de omstan-
digheid dat leraren aan een te groot aantal kinderen 
les moeten geven, waardoor het hun onmogelijk is een 
persoonlijke band met die kinderen te ontwikkelen. 

De schooldiscipline blijkt een belangrijk element: 
een zeer autoritaire structuur, willekeur in het 
toedienen van zowel straffen als beloningen of een 
lakse en inconsistente discipline gekoppeld aan een 
onduidelijke beloningsstructuur — zoals het hanteren 
van cijfers als disciplinaire maatregel — hebben een 
negatief effect. Van belang blijkt een duidelijke 
nadruk op leerprestaties te samen met een zinvol 
beloningssysteem, waarbij alle leerlingen aan hun 
trekken kunnen komen. Niets is slechter dan wanneer 
leerlingen het machteloze gevoel krijgen hun greep op 
hun school-leven en schoolprestaties kwijt te raken: 
deze leerlingen raken vervreemd van de school, zij 
voegen zich niet meer naar de schoolregels en plegen 
vooral veel agressieve delicten. 

In de tweede plaats zijn er factoren die met de 
persoon van de leerling samenhangen. In dat verband 
heb ik voornamelijk gekeken naar twee zeer veel 
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onderzochte aspecten, namelijk I.Q. en leerstoornissen. 
De conclusie lijkt gerechtvaardigd dat I.Q. een zeer 
veelomvattend concept is, dat sterke samenhang 
vertoont met de sociaal-economische status van het 
gezin waar het kind uitkomt. Daarom kan een direct 
causaal verband tussen I.Q. en delinquentie in feite 
niet aangetoond worden. Dezelfde moeilijkheden 
doen zich in zekere zin voor bij het aspect leerstoor-
nissen. Onduidelijk is tot nu toe in hoeverre leerstoor-
nissen een onderscheidende factor vormen tussen 
delinquenten en niet-delinquenten, dan wel voorname-
lijk een factor van selectie vormen voor de Officier 
van Justitie en de kinderrechter. 

Wel mag aangenomen worden dat beide aspecten 
van invloed zijn op het functioneren van leerlingen 
met betrekking tot leerprestaties. Dit roept negatieve 
reacties van de school op die kunnen leiden tot 
disciplinaire problemen, spijbelen en voortijdig 
schoolverlaten. hit onderzoek is gebleken dat deze 
drie laatste factoren ondubbelzinnig samenhangen 
met jeugdcriminaliteit. 

hit dit alles blijkt hoe belangrijk de plaats is die de 
school in het leven van een jongere inneemt en wat 
mislukking in het schoolsysteem voor jongeren 
betekent. Jongeren wapenen zich tegen mislukking op 
velerlei manieren: ze vormen eigen jeugdsubculturen 
die soms het plegen van delicten valoriseren en 
belonen; ze verzetten zich tegen de almacht van de 
school door de zin en waarde ervan te ontkennen en 
zich te orienteren op leefwijzen en vrijetijdsbesteding 
die daarmee niets van doen hebben. 

In de slotbeschouwing zal ik proberen enkele wegen 
aan te geven die scholen zouden kunnen ingaan bij 
hun pogingen om mislukking, uitval en delinquentie 
tegen te gaan. 

Slotbeschouwing: wat kan de school doen? 

Wat zou de school zelf kunnen ondememen om het 
hoofd te bieden aan spijbelen, lesuitval, schooluitval 
en delinquentie binnen en buiten de school? Er is een 
aantal terreinen waarop initiatieven mogelijk zijn en 
die wil ik kort de revue laten passeren. 

Techno-preventie 
In de eerste plaats kunnen scholen zich wapenen 

tegen delinquentie door een aantal techno-preventieve 
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maatregelen: onbreekbare ruiten, betere hekwerken, 
betere verlichting, geen onoverzichtelijke beplanting 
rondom de school (Jones, 1980). Sommige scholen in 
de V.S. hebben tv-camera's geInstalleerd, intercom-sys-
temen, radar-systemen en buitenverlichting (Sabatino 
e.a., 1978). De auteurs vermelden een school in Dallas 
waar na installatie van een gesloten tv-circuit op 
strategische plekken in de school (gangen en klassen), 
80% van het schoolvandalisme verdwenen was. In een 
andere school in Ohio werd een radar-waarschuwings-
systeem in stelling gebracht, dat een sirene en 
buitenlichten activeerde. Niet alleen vandalisme, maar 
ook inbraak werd tot vrijwel nul gereduceerd. 

In een vergelijking tussen scholen met weinig en 
met veel vandalisme in Houston werd rekening 
gehouden met de volgende factoren (Pablant en 
Baxter, 1975): de buurt waar de school stond; het 
inkomen van de ouders; etnische achtergrond; 
schoolomvang; lagere of middelbare school. Gevonden 
werd dat hekken, verlichting en elektronische 
alarmsystemen niet gevolgd werden door minder 
geweld tegen personen, maar wel door minder 
vermogensdelinquentie en vandalisme en een betere 
staat van onderhoud van de school. Uit de onderzoek-
literatuur is bekend dat een verwaarloosde en kapotte 
omgeving noodt tot verdere vernieling. Snelle 
reparatie heeft dan ook een preventief effect. 

Overigens is het goed te bedenken dat techno-pre-
ventie weliswaar een nuttige investering is, maar dat 
het zijn beperkingen kent. Zou men alleen daar heil 
van verwachten dan zouden scholen tenslotte 
verworden tot ware vestingen met een strikt pasjessys-
teem en voortdurende controle van veiligheidsfunctio-
narissen op de bewegingen van leerlingen. Het zou 
wel heel teleurstellend zijn als een van de belangrijkste 
opvoedende en normoverdragende instituties in onze 
samenleving zich zo grimmig zou moeten ontwikkelen. 

Toezicht en controle 
In de eerste plaats is het belangrijk dat schoolregels 

bij de leerlingen bekend zijn en dat ze ook gehandhaafd 
worden. Dit klinkt eenvoudig maar is in de praktijk 
niet zo gemakkelijk te realiseren. Zo weet iedere 
leerling dat spijbelen niet is toegestaan, maar de 
meeste scholen — vooral de grote — slagen er niet in 
daar snel en adequaat op te reageren. Er is aanleiding 
om aan te nemen dat goede registratie en snelle 
reactie op spijbelen dit gedrag bij een groot gedeelte 
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van de leerlingen doet teruglopen (Berg, 1985). Dit is 
des te belangrijker, omdat het bij veel leerlingen niet 
zo zeer gaat om diepe structurele problemen, maar 
vooral om het gebruik maken van de gelegenheid die 
geboden wordt. Als daar paal en perk aan gesteld 
wordt, zal een belangrijk deel van het probleem 
worden opgelost. In Nederland worden op dit 
moment in een aantal scholen proeven genomen met 
een geautomatiseerde absentieregistratie die zo'n 
snelle reactie toelaat. * 

Verder geldt voor scholen — net als voor gezinnen — 
dat discipline niet alleen strikt maar ook consistent 
moet zijn. Verscheidene onderzoekers (Rubel, 1978; 
Rutter e.a., 1979; Berg, 1985) hebben meer deviant en 
delinquent gedrag vastgesteld op scholen met lakse, 
inconsistente en arbitraire discipline dan op scholen 
met strakke, maar heldere regels die door leiding en 
lerarenstaf eenduidig worden toegepast. Rutter e.a. 
stellen verder vast dat het gedrag van leerlingen sterk 
bepaald wordt door vaardigheden van de leraar in het 
scheppen van een rustige stimulerende werksfeer: 
leraren bij wie de les op tijd begint en waar geen tijd 
verloren gaat met allerlei voorbereidingen voor de 
eigenlijke les, vormen zo'n gunstige werksfeer. 

Naast negatieve sociale controle is de beloningsstruc-
tuur in de school van groot belang. Oak daar is 
consistentie noodzakelijk. Als de competitie tussen 
leerlingen groat is maar de toedeling van beloningen 
willekeurig dan krijgen leerlingen het gevoel dat wat 
ze oak doen, het toch geen verschil maakt, en ze keren 
zich van school af. Een ander probleem is dat zwakke 
leerlingen over de hele linie zo weinig beloond 
worden: ze worden geen klasseleider, worden niet 
betrokken bij schoolfeesten en sportevenementen en 
staan in feite overal buiten. De school zou naar wegen 
moeten zoeken am de participatie aan het gehele 
schoolgebeuren van juist deze leerlingen te vergroten. 
Op die wijze zou ze beloningen kunnen toekennen 
voor andere dan alleen leerprestaties en daardoor de 
betrokkenheid van deze jongeren bij de school sterk 
vergroten. 

Verschillende alternatieven voor het klassieke 'van 
school sturen' zijn voorgesteld: interne opvangklassen 
waar leerlingen een schooltaak moeten vervullen, 

* Het W.O.D.C. evalueert een van die experimenten; 
hierover zal gerapporteerd warden aan het eind van 1987. 
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eventueel met counseling; gedragstherapie-sessies; 
interventies van gespecialiseerd personeel zoals 
maatschappelijk werkers, psychologen, logopedisten, 
remedial teachers (Ciminillo, 1980). Op al deze 
technieken is kritiek uitgeoefend omdat ze veelal sterk 
stigmatiserend werken en uiteindelijk meer nadelen 
dan voordelen blijken te bezitten. Waarschijnlijk valt 
meer te verwachten van positieve 'reinforcements' 
zoals die thans worden uitgeprobeerd in alternatieve 
lesprogramma's. 

Een effectieve schoolorganisatie 
Velen hebben gewezen op het belang van een goede 

schoolorganisatie: een effectieve leiding die de leraren 
steun en structuur biedt; goede coordinatie van de 
lerarenstaf; een goede opvang van nieuwe leraren. 
Rubel (1978) en Rutter (1979) wijzen er op dat ervaren 
leraren aanzienlijk minder moeite met hun leerlingen 
hebben dan jonge, onervaren leerkrachten en zij 
pleiten voor een adequate 'in-service training', waarbij 
oudere leraren mentor zijn voor jongere. 

Rubel geeft twee voorbeelden van de wijze waarop 
de anonimiteit van grote scholen en grote klassen kan 
worden doorbroken. Een methode is leraren minder 
klassen toe te delen zodat ze vrijgemaakt kunnen 
• worden voor toezichthoudende en andere taken met 
leerlingen: deze methode eist echter meer mankracht 
zonder dat de contacten tussen leraar en leerlingen 
noodzakelijk persoonlijker worden. De tweede is om 
aan minder klassen voor een langere tijd in meer 
vakken les te geven. Dit is vooral in de lagere cycli 
aan te bevelen, omdat de overgang van lager naar 
middelbaar onderwijs dan gemakkelijker is en omdat 
men op deze wijze jongeren beter in de hand kan 
houden en dreigende mislukking kan voorkomen. 

Een ander belangrijk element van de schoolorgani-
satie is de participatie van leerlingen. Goede ervaringen 
zijn opgedaan met leerlingenraden waarbij leerlingen 
in schoolproblemen — waaronder vermogensdelinquen-
tie en vandalisme — gekend werden, mede oplossingen 
zochten en daarvoor ook verantwoordelijkheid 
droegen (Jones, 1980). Een hulpmiddel daarbij is dat 
gelden die voor bijvoorbeeld vandalismebestrijding 
beschikbaar zijn, door zo'n raad beheerd worden: 
slaagt men er in het vandalisme te reduceren dan kan 
het resterende geld voor andere zaken besteed worden 
zoals apparatuur of schoolactiviteiten. 

Nog een advies betreft de plaats van de school in de 
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lokale gemeenschap. Men kan de gebouwen aan de 
gemeenschap ter beschikking stellen voor avond-on-
derwijs of voor sociale en culturele bijeenkomsten. Dit 
betekent in ieder geval enige reductie van het 
criminaliteitsrisico omdat de gebouwen minder vaak 
leeg staan. Tenslotte werken scholen soms met een 
soon 'liaison officers': maatschappelijk werkers of 
pedagogen die de contacten met ouders onderhouden, 
met name waar het problematische leerlingen of 
dreigende schooluitvallers betreft. 

Alternatieve onderwijsprogramma's 
In de V.S. is nogal wat geschreven over zogenaamde 

'effective schools'. Volgens die literatuur zijn effectieve 
scholen gebaseerd op vijf belangrijke elementen (Pink, 
1984): 
— een sterke schoolleiding; 
— hoge verwachtingen van de prestaties van leerlingen; 
— een ordelijk klimaat, dat stimuleert tot leren; 
— nadruk op het verkrijgen van basisvaardigheden; 
— een zorgvuldige leerlingenbegeleiding. 

Hoewel deze elementen zeer globaal en algemeen 
zijn, hebben zij geleid tot meer vertrouwen in wat 
scholen zouden kunnen doen om prestaties en het 
gedrag van leerlingen te verbeteren en met name die 
leerlingen die de lagere schooltypen bezoeken. 
Bovendien geven de elementen een soon kader aan, 
waaraan scholen zouden moeten voldoen. Pink wijst 
echter op een andere fundamentele eis die aan de 
school gesteld moet worden, wil ze criminaliteit 
voorkomen, en dat is het vermogen om schoolprestaties 
en vaardigheden te doen vertalen in een redelijke 
plaats op de arbeidsmarkt. Zonder die connectie blijft 
de school onbelangrijk in het leven van jongeren. Pink 
pleit dan ook voor het ontwikkelen van studieprogram-
ma's door het onderwijzend personeel samen met de 
lokale gemeenschap, gebaseerd op deze noodzaak. 

In een rapport voor het Amerikaanse Ministerie van 
Justitie wordt een overzicht gegeven van alternatieve 
onderwijsvormen (Hawkins en Wall, 1980). Als 
uitgangspunt geldt dat elk programma zich zou 
moeten richten op vier delinquentie bevorderende 
aspecten: 
— mislukking op school van leerlingen; 
— zwakke betrokkenheid bij school en bij onderwijs in 
het algemeen; 
— zwakke band met conformerende leden van de 
schoolgemeenschap, waaronder leraren; 
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— band met een delinquente vriendengroep in de 
school. 

Het is misschien goed daarbij te bedenken dat 
alternatieve onderwijsprogramma's een vorm van 
secundaire preventie zijn, wanneer de primaire 
preventie in gezin en school niet effectief gebleken is. 
De meeste programma's vertonen de volgende 
kenmerken: 
— individueel onderwijs, gebaseerd op de belangstelling 
en de behoeften van de leerling; duidelijke onderwijs-
doelen; elke leerling werkt in zijn eigen tempo; 
— een systeem van beloningen waarin individuele 
vooruitgang en inspanningen beloond worden; 
— nadruk op leren en op het bereiken van leerdoelen; 
— kleinere groepen: lage leerling — leraar ratio; 
— bekwame, vriendelijke leraren die een positief 
klimaat en goede relaties tussen leerlingen onderling 
en tussen leerlingen en leerkrachten bewerkstelligen; 
— een klimaat dat gericht is op succesvolle leer-erva-
ringen, gebaseerd op respect voor leerlingen en op 
handhaving van heldere en consistente schoolregels. 

Tenslotte verbindt Polk dit soort onderwijs-voorstel-
len aan de problemen van de huidige marginale jeugd 
(1984). Die jeugd is het slachtoffer van ingrijpende 
veranderingen op de arbeidsmarkt, waaronder het 
voortdurende verlies van werkgelegenheid in de 
landbouw, de recente, sterke teloorgang van werkgele-
genheid in de industrie en de sterke groei van 
werkgelegenheid in de dienstensector. Polk pleit voor 
het scheppen van arbeidsplaatsen die carriere-ladders 
vormen en waar allerlei soorten scholingsprogramma's 
jongeren in staat stellen om langzaam in een baan te 
groeien en carriere te maken. Jongeren zouden in 
staat gesteld moeten worden om aan het werk te gaan 
zonder eerst een hoog scholingsniveau bereikt te 
hebben; dit zou dan geleidelijk opgebouwd moeten 
worden. Het gaat in zijn visie om een samenwerking 
tussen de school en de overheid, de non-profit sector 
en het bedrijfsleven. De jongeren zouden part-time 
moeten werken en part-time moeten studeren, waarbij 
zijn voorstel is dat de lesprogramma's onmiddellijk op 
het werk worden betrokken en voorzien in een 
aansluitend geheel van opleidingsmogelijkheden. 
Daardoor zou de jongere steeds hogere niveaus van 
vakbekwaamheid kunnen bereiken en aldus een 
carriere opbouwen. Het gaat om ideeen die men in 
sommige Nederlandse kringen ook kan vernemen. De 
achtergrond ervan is dat voor bepaalde, kwetsbare 
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Enkele gegevens over de 

jeugdcriminaliteit in Neder-

land 

dr. J. Junger — Tas 

Het onderwerp van dit thema-nummer is de relatie 
tussen school en jeugdcriminaliteit. De vraag die 
hierbij centraal staat is of de school als socialiserend 
instituut van invloed is op de ontwikkeling van 
delinquent gedrag. In dit vervolg op het inleidend 
artikel wil ik echter eerst aandacht besteden aan het 
verschijnsel jeugdcriminaliteit, waarbij ik een onder-
scheid wil maken tussen delinquentie in het algemeen 
en delinquentie binnen of gericht tegen de school. Het 
is van belang om uit te zoeken of het hier verschillende 
vormen van delinquentie betreft en, indien dit het 
geval zou zijn, of het dan ook om verschillende 
achtergronden van delinquent gedrag gaat. Men zou 
zich kunnen voorstellen dat schoolfactoren uitsluitend 
van invloed zijn op tegen de school gerichte delinquen-
tie en dat andere factoren een rol spelen bij delinquent 
gedrag buiten de school. Daarom nu eerst enkele 
gegevens over de jeugdcriminaliteit in de brede zin en 
daarna over delinquentie binnen de school. 

Enkele gegevens over jeugdcriminaliteit 

In de eerste plaats is het nuttig de criminaliteit van 
strafrechtelijke minderjarigen te situeren binnen het 
geheel van de criminaliteit. Dan blijkt van de bekend 
geworden verdachten bij de politie ongeveer een 
vijfde minderjarig te zijn. In 1981 was dat 20,1% en in 
1985 18,1%. Dit betekent dus een daling en dat komt 
omdat het aantal bekend geworden jongens terugliep 
met 2%; het aantal bekend geworden meisjes steeg 
echter met 10 0/a. Maar aangezien de meisjescriminaliteit 
nog altijd zeer gering is, betekent dit toch een lichte 
daling van de jeugdcriminaliteit. Dit blijkt duidelijker 
uit tabel 1 waar naast de absolute cijfers de index-cijfers 
zijn berekend. 
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Tabel 1: Bekend geworden verdachten naar geslacht en 

strafrechtelijke minderjarigheid* 

Jaar 	Jongens 	Index 	Meisjes 	Index 

1981 	40.324 	100 	4.529 	100 
1982 	43.998 	109 	4.871 	108 
1983 	40.748 	101 	4.697 	104 
1984 	41.440 	103 	5.414 	120 
1985 	40.521 	100 	5.970 	132 

* CBS - Maandstatistiek rechtsbescherming en veiligheid, mei 
1986. 

Uit de tabel komt naar voren dat, waar het om 
bekend geworden verdachten gaat, de jongenscrimi-
naliteit sedert 1983 gestabiliseerd is, terwijl de 
meisjescriminaliteit met eenderde is gestegen. 
Natuurlijk moet men ook dit verschijnsel in zijn juiste 
proporties zien. In 1981 was de verhouding tussen 
jongens en meisjes 9 : 1, in 1985 7 : 1, hetgeen 
betekent dat meisjes toch nog slechts in geringe mate 
met de politie in aanraking komen. 

Nu gaat het hier zoals gezegd om bekend geworden 
verdachten en zoals men weet blijven zeer veel 
delicten onontdekt, terwijl van andere de dader nooit 
gevonden wordt. Typische jeugddelicten als vernielin-
gen, graffiti of winkeldiefstal komen lang niet altijd 
onder de aandacht van de politie, zodat de officiele 
politiecijfers geen volledig beeld geven van de 
jeugddelinquentie. Naar analogie van de slachtoffer-
studies die het WODC heeft ontwikkeld, heeft het 
centrum in 1986 geparticipeerd in een groots opgezet 
leefstijlonderzoek onder jongeren*, waarbij aan de 
hand van de self-reportmethode vragen zijn gesteld 
over een tiental delicten die het afgelopen schooljaar 
gepleegd zijn. 

Het gaat om een representatieve landelijke steekproef 
en de bedoeling is het onderzoek op gezette tijden te 
herhalen. Op die wijze kan men inzicht verkrijgen in 
veranderingen in delinquentie-patronen en in 
oorzaken daarvan (zie tabel 2). Uit deze enquete blijkt 
het meest gepleegde delict, zwartrijden in tram of bus 
te zijn: het werd opgegeven door een derde van de 
jongeren in de grote steden en door 52% van hen die 

* Jeugd '87. Katholieke Universiteit Nijmegen en Bureau 
Interview Amsterdam 1987. 
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in de Randstad wonen. Andere veelvoorkomende 
delicten zijn vandalisme, graffiti, geweld tegen 
personen en winkeldiefstal. 

Hoewel vandalisme en graffiti in de Randstad vaker 
voorkomen dan in de kleinere steden, heeft men er 
ook daar veel last van. Geweld tegen personen werd 
opgegeven door 28% van de jongeren uit de Randstad 
tegen slechts 15,5% van de plattelandsjongeren. 
Winkeldiefstal is vooral een grote-stadsdelict: 17% 
van de jongeren geeft dit delict op en dat is twee maal 
zo veel als in de kleinere steden. Opvallend is verder 
dat heling in de Randstad drie maal zo veel (15%) 
voorkomt als in de kleinere steden en het platteland 
(5%). Hetzelfde geldt voor fietsendiefstal: waar het 
landelijke cijfer slechts 3,5% is, geven in de Randstad 
11,5% van de ondervraagde jongeren op dit delict het 
afgelopen schooljaar gepleegd te hebben. Met 
betrekking tot leeftijd valt er vanaf het vijftiende jaar 
een sterke toename te constateren. 

Tenslotte blijken er delicten te zijn waar jongens en 
meisjes nauwelijks verschillen. Dat betreft zwartrijden 
in de tram en winkeldiefstal. Andere delicten worden 
slechts twee maal vaker door jongens dan door 
meisjes opgegeven: dit betreft graffiti, bedreiging en 
geweld tegen personen. Delicten die aanzienlijk vaker 
door jongens dan door meisjes worden opgegeven zijn 
heling, inbraak, brandstichting, fietsendiefstal en 
vandalisme. Meisjes plegen echter nog steeds minder 
en minder ernstige delicten. Of dit in de toekomst zo 
zal blijven moet uitgewezen worden door longitudinaal 
onderzoek. 

Naast de delicten is ook geinformeerd naar het 
gebruik van soft-drugs en alcohol. Het is immers 
bekend dat bijvoorbeeld veel drinken verband houdt 
met delinquent gedrag. Opvallend is dat er ten 
aanzien van soft-drugs en alcoholgebruik geen 
verschil is tussen beide geslachten. Het gebruik van 
alcohol ligt voor jongens en meisjes op zo'n 60%, en is 
over het hele land even hoog. 

Schoolcriminaliteit 

Sinds een jaar of tien is er nog een ander type 
criminaliteit dat de gemeenschap zorgen !mart en dat 
is de toename van het aantal misdrijven binnen en 
tegen de school. In ons land is het vooral het school-
vandalisme dat de meeste aandacht heeft getrokken. 

36 	Justitikle Verkenningen, jrg. 13, nr. 4, 1987 



Tabel 2: Delicten opgegeven in 1986 over afgelopen school-
jaar door een landelijke steekproef van 12- tot 18-jarigen 

Delicten 

Aantal 

Totaal 	Jongens Meisjes 	Grote 	Kleine 
steden in 	steden 
westen 

1120 	547 	573 	140 	280 

Zwartrijden 	 20% 	21% 	19% 	52% 	13% 

Winkeldiefstal 	11 	13,5 	8,5 	17 	 7,5 
Vernielingen 	12 	18,5 	6 	16,5 	12 
Graffiti 	 14 	18,5 	10 	21,5 	16 
Fietsendiefstal* 	3,5 	5,5 	1,5 	11,5 	4 
Bedreiging mes/wa- 	1 	1,5 	0,5 	5 	 0,5 

pen* 
Brandstichting 	9 	14,5 	4,5 	15,5 	6,5 
Geweld tegen perso- 18 	25 	11,5 	28 	 19 
nen 
lnbraak* 	 2 	3,5 	0,5 	2 	 1,5 
Heling 	 7 	11,5 	2,5 	15 	 5 

Soft-drugs* 	 3,5 	4 	3 	8,5 	2 
Alcoholgebruik 	58 	57,5 	58,5 	62 	 57,5 

* kleine absolute aantallen 

Uit een rapport van de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten is gebleken dat de kosten voor vandalisme 
aan gemeentelijke eigendommen voor alle gemeenten 
tezamen jaarlijks zo'n 100 miljoen gulden belopen 
(V.N.G., 1984). Verder bleek dat scholen het belang-
rijkste object van vandalisme vormen. Op grond van 
de schoolgegevens van het openbaar onderwijs kan 
een schatting gemaakt worden van de kosten door 
vernieling bij het bijzonder onderwijs. Die schatting 
beloopt f 50.000,— per jaar. Als voorbeeld kan ook 
gelden de gemeente Rotterdam. Deze gemeente 
besteedde in 1975 ongeveer 50.000 gulden aan het 
repareren van scholen; dit bedrag liep op tot 2,5 
miljoen gulden in 1980. Hiernaast bestaat de indruk 
dat ook de vermogensmisdrijven binnen scholen sterk 
zijn toegenomen. Het WODC hoopt hierover binnen-
kort cijfers te kunnen publiceren.* 

Nu volgen enkele gegevens over criminaliteit in 
scholen, gebaseerd op Amerikaans onderzoek. Het 

* Chr. Baarveldt, Een vergelijkend scholenonderzoek; een 
eerste interimrapport zal medio 1987 verschijnen. 
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Criminal Justice Research Center in Albany, New 
York, heeft in 1974 en 1975 slachtoffergegevens 
verzameld in 26 Amerikaanse steden, waarbij ook 
slachtofferschap binnen scholen in het voortgezet 
onderwijs aan de orde is gekomen (McDermott, 1979). 
In totaal werd 270.000 maal slachtofferschap gerap-
porteerd in een periode van een jaar, hetgeen 8% 
vormt van alle slachtoffers in deze steden. De meeste 
schooldelinquentie bestond uit kleine diefstallen en 
lichte mishandeling. 

Diefstal op school vormde 55% van alle slachtoffer-
schap in de 26 steden, maar 81% van alle slachtoffer-
schap op school. De meeste slachtoffers waren 
leerlingen van de school (78%); slechts 8% van de 
slachtoffers waren leraren. De meeste daders waren 
— volgens de slachtoffers — mannelijke adolescenten 
uit etnische minderheidsgroepen. De daders opereer-
den meestal in groepsverband en waren onbekenden 
voor het slachtoffer, hoewel waarschijnlijk medeleer- 
lingen. Verreweg de meeste delicten waarvan leerlingen 
het slachtoffer werden (90%), werden niet bij de 
politic aangegeven. 

Uit dit onderzoek blijkt dus dat de meeste schoolde-
linquentie niet gewelddadig is. Toch is in de VS, 
onder invloed van persberichten, de publieke opinie 
zeer verontrust geraakt over het voorkomen van 
geweldscriminaliteit in Amerikaanse scholen: vier 
procent van alle leerlingen uit het voortgezet onderwijs 
verklaarde minstens Cenmaal per maand thuis te 
blijven uit angst voor geweldsdelicten en in de grote 
steden was dit 7%. Van de leraren gaf 12% toe dat zij 
in de afgelopen maand niet durfden op te treden 
tegen zich misdragende leerlingen, uit angst voor 
eigen veiligheid. In de grote steden was dit aantal 
echter 28%! Evenals in ons land is geweldscriminaliteit 
een groter probleem in de grote steden dan in de 
kleinere steden en op het platteland. 

Overigens zijn de cijfers met betrekking tot gewelds-
criminaliteit lager dan men op grond van de veront-
rusting onder leraren, leerlingen en ouders zou 
verwachten: 7% an de leerlingen in Junior High 
Schools gaf op het slachtoffer geweest te zijn van 
mishandeling in de maand voorafgaand aan het 
onderzoek. Beroofd werden 4% van de leerlingen in 
de lagere cyclus en 2% van de leerlingen uit de hogere 
cyclus. De verschillen in slachtofferschap tussen 
Junior en Senior High Schools wijt Toby aan het feit 
dat in de lagere cyclus veel jongeren tegen hun zin 
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'hun tijd uitzitten'. Deze slecht gemotiveerde — en 
daardoor wellicht gewelddadiger — jongeren verlaten 
het onderwijs zodra de leerplicht niet meer op hen 
van toepassing is (Toby, 1983). 

Overigens toonde het onderzoek aan dat de meeste 
plegers van geweldsdelicten geen leerlingen waren, 
maar personen van buiten de school: indringers, boze 
ouders, vrienden of vijanden van bepaalde leerlingen, 
van school gestuurde leerlingen. Ook deze plegers 
waren voor het merendeel jonge adolescenten die in 
groepjes van drie of meer opereerden. 

Samenvattend: schoolcriminaliteit bestaat hoofdza-
kelijk uit vermogensdelicten en vervolgens uit 
vandalisme; geweldsdelicten komen sporadisch voor 
en zijn overwegend van lichte aard. Hieruit blijkt dat 
in de VS — en er is voorlopig geen reden om aan te 
nemen dat dit in ons land anders ligt — de schoolcri-
minaliteit niet essentieel van andere aard is dan de 
`algemene' jeugdcriminaliteit. 

Voor we nu echter conclusies trekken, is het goed te 
bedenken dat delinquentie binnen en tegen de school 
samenhangt met een aantal belangrijke ontwikkelingen 
in de scholen. Daar is in de eerste plaats de demogra-
fische ontwikkeling, waardoor na de jaren vijftig een 
groeiende jeugdbevolking in steeds grotere schoolge-
meenschappen terecht kwam. Waar steeds meer 
jongeren aanwezig zijn, groeit ook het aantal delicten, 
al was het alleen maar in absolute cijfers. 

Hierbij komt een sterk veranderde inrichting van 
scholen. Waren vroeger de voornaamste attributen het 
schoolbord en het krijtje, nu bezit elke school 
peperdure audio-visuele apparatuur en kostbare 
labaratoriuminrichting en sportfaciliteiten. Met 
andere woorden, er valt veel meer te ontvreemden en 
te vernielen. Hetzelfde geldt voor de leerlingen: deze 
bezitten eveneens aanzienlijk meer diefstalgevoelige 
zaken, zoals fietsen, brommers en luxe kleding. 

Tenslotte is het natuurlijk zo dat de school deel 
uitmaakt van de omringende samenleving, waardoor 
allerlei ontwikkelingen in die samenleving hun 
weerslag vinden op de leerlingen, maar ook op het 
lerarenkorps. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan 
factoren als de afnemende invloed van het gezin op 
adolescenten, de toegenomen machts- en rechtspositie 
van jongeren, de democratiseringstendenzen in het 
onderwijs, de afgenomen sociale controle op velerlei 
gebied. Het is dan ook geenszins verwonderlijk dat de 
criminaliteit — evenals daarbuiten — ook in de school 
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is toegenomen. Hierbij is het over het algemeen zo dat 
leerlingen van de school zowel daders als slachtoffers 
zijn. 

De Amerikaanse onderzoekers Gold en Moles 
hebben expliciet aandacht geschonken aan de relatie 
tussen criminaliteit binnen en buiten de school (1987). 
Ook zij vonden dat er geen grote verschillen waren 
tussen schooldelinquentie en delinquentie in de 
bredere samenleving. Een belangrijk gegeven was 
verder dat de jongeren die verantwoordelijk waren 
voor het meest delinquente gedrag in de school, ook 
behoorden tot de meest delinquente jongeren 
daarbuiten. Bovendien bleken de voorspellende 
factoren van 'algemeen' delinquent gedrag dezelfde te 
zijn als voor school-gerelateerd delinquent gedrag. 

Deze resultaten roepen de vraag op of oorzaken van 
schoolcriminaliteit wel binnen de school gezocht 
moeten worden danwel in de gemeenschap of de 
buurt waarin de school staat (McDermott, 1983). 
Onze voorlopige conclusie is dat jeugddelinquentie 
gericht is op alle mogelijke objecten en slachtoffers 
die daartoe de gelegenheid bieden, waaronder ook de 
school en de schoolgemeenschap. In de overige 
artikelen in dit themanummer is dan ook geen 
onderscheid gemaakt tussen deze beide vormen van 
criminaliteit. Onze aandacht gaat daarbij in het 
bijzonder naar de mogelijke rol van de school in het 
proces dat tot delinquentie leidt. 
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De relatie spijbelen - crimina-

liteit nader bezien 

dr. A. R. Hauber, drs. L. G. Toornvliet en drs. 
H. M. Willemse* 

Inleiding 

`13ezuinigingen onderwijs bevorderen criminaliteit' 
luidde enige tijd geleden een krantekop (NRC, 17 
sept. 1986). `Ogni scuola che si apre, chiude una 
prigione' (Voor elke school die wordt geopend, kan 
een gevangenis worden gesloten) citeert Del Baere 
`een Italiaansche auteur' in zijn proefschrift van 1891. 
De opvatting dat er een nauwe band bestaat tussen 
criminaliteit en onderwijs is kennelijk niet nieuw. De 
laatste tijd is mede onder invloed van het rapport van 
de Commissie Roethof (1984) en de Spijbelnota van 
Staatssecretaris Ginjaar-Maas (1986) een hernieuwde 
belangstelling te bespeuren voor de invloed van de 
school op delinquent gedrag, waarbij het spijbelen een 
centraal punt van aandacht is geworden. Deze 
belangstelling lijkt ons niet misplaatst: ongeoorloofd 
schoolverzuim is allereerst een overtreding van de 
Leerplichtwet en daarmee per definitie justitieel 
relevant. Vervolgens heeft de omvang van het 
spijbelen gigantische vormen aangenomen: het aantal 
leerlingen dat regelmatig spijbelt kan worden geschat 
op 135 000 en daarnaast spijbelen rond de 50 000 
leerlingen `zeer regelmatig tot structureel' (Schoolver-
zuim, 1986). Tegelijkertijd is ook de kleine criminaliteit 
onder jongeren sterk toegenomen zoals niet alleen 
blijkt uit de CBS-registraties maar ook uit onderzoek 
bij scholieren. Zo vermeldt Kapteyn (1986) bijvoorbeeld 
dat negentig procent van alle LTS-jongens bij tijd en 
wijle vernielingen aanricht en winkeldiefstallen pleegt. 

Zowel het spijbelprobleem als het probleem van de 
jeugdcriminaliteit kunnen bezwaarlijk door Justitie 
alleen worden opgelost: daartegen verzet zich het 
karakter van de strafrechtelijke reactie als ultimum 

* De auteurs zijn verbonden aan de Afdeling criminologie 
en jeugdrecht van de Rijksuniversiteit Leiden. 
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remedium als ook de naar verhouding geringe 
omvang van het justitiele apparaat. Bovendien is de 
justitiele reactie primair repressief van aard: gereageerd 
wordt pas als het kwaad is geschied en meestal is dat 
in een te laat stadium wanneer de jongere al is 
verhard in zijn criminele gedrag. 

Vanuit dit oogpunt ligt het zeer voor de hand nader 
te kijken naar de rol van de school: alle jongeren 
belanden in dit instituut en wel op een leeftijd waarop 
de betrokkenen nog relatief flexibel en beInvloedbaar 
zijn. Ook de deviantie is nog betrekkelijk klein; wat 
klein begint kan echter uitgroeien tot zware criminali-
teit. 

Spijbelen en criminaliteit 

De meeste criminologen hebben een open oog voor 
het feit dat de school naast het gezin een wezenlijke 
bijdrage levert aan de vorming van jongeren en dat, 
wanneer de school hierin tekort schiet, jongeren zich 
in een ongunstige richting kunnen ontwikkelen. Het 
slecht functioneren in de schoolsituatie, het intellectu-
eel falen en het vroegtijdig verlaten van de school 
(drop outs)kunnen er (mede) toe leiden dat leerlingen 
en ex-leerlingen delicten gaan plegen. Hoewel er 
weinig empirische evidentie zou zijn voor het bestaan 
van een directe causale relatie tussen school en 
delinquent gedrag, maar des te meer voor een indirect 
effect van de school op de kans dat een kind afwijkend 
of crimineel gedrag gaat vertonen (Graham, 1986), 
zijn er voldoende aanwijzingen dat de school een 
belangrijke rol speelt in verband met het optreden van 
criminaliteit. Men denke aan het schoolsysteem en de 
schoolregels waaraan menige leerling zich niet kan of 
wil aanpassen, aan de veelal hoog opgeschroefde 
succes-doelen, waardoor sommige leerlingen gedemo-
tiveerd en gedesillusioneerd raken en aan de omgang 
met onderwijzend personeel en mede-leerlingen, dat 
een problematisch karakter kan hebben. 

Waar criminologen de relatie tussen school en 
delinquent gedrag in het algemeen onderschrijven, al 
zal men verschillende verklarende theorieen kunnen 
aanhangen (zie bijvoorbeeld Nijboer en Dijksterhuis, 
1983), daar bestaat minder consensus over de relatie 
tussen spijbelen en criminaliteit. Door velen wordt 
deze relatie als vanzelfsprekend aangenomen, anderen 
zijn sceptisch (Pratt, 1983) en weer anderen besteden 
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geen enkele aandacht aan het spijbelgedrag voorzover 
het zou kunnen samenhangen met delinquentie. 

Niettemin is regelmatig op verschillende manieren 
vastgesteld dat beide verschijnselen niet onafhankelijk 
van elkaar zijn. Zo toonden reeds Shaw en McKay 
(1942) aan dat wijken van de stad Chicago met de 
hoogste jeugdcriminaliteit tevens werden gekenmerkt 
door een hoge mate van criminaliteit onder volwasse-
nen en een hoge spijbelfrequentie. Eveneens is 
meermalen uit onderzoek gebleken dat delinquenten 
zich aanzienlijk vaker schuldig maken aan spijbelen 
dan niet-delinquenten. Glueck en Glueck (1968) 
vermelden dat, waar slechts een op de tien niet-delin-
quenten ooit en dan nog meestal incidenteel spijbelde, 
bijna 95% van de delinquenten frequent heeft gespij-
beld. 	_ 

In ander onderzoek wordt uitgegaan van het 
spijbelgedrag en wordt vervolgens — meestal aan de 
hand van een self report-vragenlijst — bepaald hoeveel 
spijbelaars delicten hebben gepleegd. De bekende 
Cambridge-studie naar de ontwikkeling van delinquent 
gedrag vermeldt dat tussen de 44 en 48% van de 
spijbelaars op middelbare scholen crimineel gedrag 
vertoont tegen 14 tot 16% van de niet-spijbelaars 
(West en Farrington, 1973; 1977). 

Ook in Nederland is in de laatste jaren onderzoek 
verricht naar de samenhang tussen spijbelen en 
criminaliteit. Junger-Tas (1983) bepaalde bij een grote 
groep jongeren uit Venlo en Den Haag de mate 
waarin zij spijbelden en relateerde dit gegeven aan de 
delicten, die deze jongeren — naar eigen zeggen — 
hadden gepleegd. Het verband dat zij vindt is tamelijk 
sterk. Van de niet-spijbelaars blijkt bijna 50% delicten 
te hebben gepleegd; zij die zelden spijbelen 69%, 
degenen die af en toe spijbelen bijna 77% en de 
frequente spijbelaars 93%. Zij concludeert derhalve 
dat 'het opgeven van delicten parallel aan de spijbel-
frequentie oploopt; waarbij van de groep jongeren die 
opgeven vaak te spijbelen praktisch alien delicten 
opgeven.' Tevens wijst het onderzoek van Junger-Tas 
uit dat de omvang van het delinquente gedrag een 
sterke samenhang vertoont met de mate waarin wordt 
gespijbeld. Tenslotte blijken ook de contacten met 
politie en de officier van justitie toe te nemen naamiate 
de jongeren vaker spijbelen. 

Dijksterhuis en Nijboer (1984) betrokken 1200 
Groningse scholieren in hun onderzoek naar de 
samenhang tussen spijbelen en criminaliteit. De 
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school- en achtergrondvariabelen, zoals leeftijd, 
schoolmotivatie en rebellerend gedrag op school, 
blijken relatief goede predictoren van het criminele 
gedrag. Deze bevinding wordt ondersteund door 
onderzoek naar achtergrondfactoren. Zowel spijbelen 
als criminaliteit afzonderlijk zijn in de afgelopen 
decennia door talloze onderzoekers in verband 
gebracht met achtergrondvariabelen van zeer uiteenlo-
pende aard, zoals school- en gezinsfactoren, de 
opvoeding, sociaal-economische omstandigheden en 
specifieke vaardigheden. 

Wie het resultaat van deze onderzoeken overziet, 
kan iich niet aan de indruk onttrekken dat er congru-
entie bestaat tussen de variabelen die correleren met 
spijbelen en de variabelen die een sterk verklarende 
waarde hebben ten aanzien van criminaliteit. Wanneer 
men bijvoorbeeld leest dat spijbelaars vaker komen uit 
arme en grote gezinnen, in huizen van slechte 
kwaliteit wonen (Reynolds e.a., 1980), de opvoeding 
van spijbelaars te wensen overlaat, veel spijbelaars uit 
gebroken gezinnen komen, hun schoolresultaten 
matig tot slecht zijn (Farrington, 1980), zou men het 
woord spijbelaar kunnen vervangen door jeugddelin-
quent. Dit onderstreept de uitspraak van Mannheim 
dat (1965) zowel spijbelen als delinquentie kunnen 
voortkomen uit dezelfde antecedente factoren. 

Wanneer een aantal van deze ongunstige factoren 
cumuleert, wordt de kans groot dat een jongere zowel 
gaat spijbelen als delicten gaat plegen. Welk van de 
twee gedragingen zich as eerste zal openbaren, zal 
dan afbankelijk zijn van situationele factoren, zoals de 
kwaliteit van de vriendenkring en de pressie die van 
deze vriendenkring uitgaat op het gedrag van het 
betrokken individu. Gezien de grote overeenkomst in 
achtergrondvariabelen tussen spijbelen en criminaliteit, 
is het dan ook niet verwonderlijk dat Dijksterhuis en 
Nijboer (1984) tot de slotsom komen dat spijbelen als 
predictor van de door hen gemeten delinquente 
gedragingen nauwelijks meer een eigensoortige 
betekenis heeft. 

Resumerend kan over de relatie tussen spijbelen en 
criminaliteit worden gezegd dat in onderzoek van 
uiteenlopende aard vaak een sterke samenhang is 
aangetoond. Daar waar beide typen gedragingen in 
verband zijn gebracht met achtergrondvariabelen, 
blijken deze bovendien grotendeels congruent te zijn. 
Toch laten deze onderzoeken nog een aantal vragen 
open. 
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Allereerst valt op dat in de meer recente en zeker in 
de Nederlandse onderzoekliteratuur de factor 
persoonlijkheid buiten beschouwing blijft. De nadruk 
wordt meestal gelegd op de omstandigheden, met 
name de school, het gezin en de vrije tijd, maar de rol 
van de aard van de jeugdige zelf blijft onderbelicht. 
Uiteraard staat de persoonlijkheid niet los van de 
omgeving: de omgeving draagt immers enerzijds bij 
aan de vorming van de persoonlijkheid, terwijl 
anderzijds jongeren met een specifieke persoonlijkheid 
bepaalde omstandigheden opzoeken en scheppen. Dit 
neemt niet weg dat de persoonlijkheid mogelijkerwijs 
een extra bijdrage kan vormen aan de kenmerken van 
zowel de delinquent als de spijbelaar. 

Een tweede punt dat nader aandacht verdient is het 
feit dat de relatie tussen spijbelen en criminaliteit 
weliswaar sterk, maar zeker niet perfect is. Dit 
betekent dat er onder de spijbelaars een groep 
voorkomt die geen delicten pleegt, of bagateldelicten. 
Men kan hierbij denken aan de schoolfobici die bang 
zijn voor proefwerken, beurten en dergelijke (Berg, 
1980), alsook aan degenen die bang zijn voor treiteren, 
uitlachen enzovoort door hun medescholieren 
(Nielsen en Gerber, 1979). Nagaan wat het onderscheid 
is tussen niet-delinquente en delinquente spijbelaars 
zou meer licht kunnen werpen op die eigenschappen 
die een spijbelaar tot een jeugddelinquent maken. 

Een derde punt betreft de betekenis van vermelde 
onderzoeksresultaten voor de preventie en repressie 
van spijbelen en jeugddelinquentie. Het lijkt evident 
dat het succes van pogingen om spijbelen en jeugdde-
linquentie tegen te gaan sterk afhankelijk zal zijn van 
de juistheid van de assumpties waarop deze maatrege-
len zijn gebaseerd. Empirisch onderzoek kan in dit 
verband een mogelijkheid bieden om deze op 
juistheid te toetsen. Alleen zo kan een hecht fundament 
voor doeltreffende en doelmatige maatregelen worden 
gelegd. Op grond van de laatste drie punten is een 
onderzoek uitgevoerd met de volgende probleemstel-
lingen. 
A. Gaan spijbelen en criminaliteit ook blijkens dit 
onderzoek samen? 
B. Speelt bij het at dan niet spijbelen van scholieren 
naast de bekende gegevens rond school, gezin en de 
vrijetijdsbesteding ook de persoonlijkheid een rot? 
C. In welke opzichten verschillen delinquente 
spijbelaars van niet-delinquente spijbelaars? 
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De onderzoekopzet 

Het meetinstrument, een klassikaal in te vullen 
vragenlijst, bevat vragen over ondermeer de persoon-
lijkheid, het spijbelen en het criminele gedrag. Voor 
de meting van een aantal persoonlijkheidstrekken 
werd als basis genomen de Adolescenten Temperamen-
ten Lijst (ATL) van Feij en Kuiper (1984), met 
emotionaliteit, impulsiviteit en twee vormen van 
spanningsbehoefte, de sensatiezucht en de disinhibitie. 
Aan deze Feij-schalen werden nog twee, door de 
auteurs zelf ontwikkelde, schalen toegevoegd: 
agressiviteit en volgzaamheid. Informatie over 
spijbelgedrag werd verkregen aan de hand van vragen 
over spijbelen en de spijbelfrequenties. Criminaliteit is 
vastgesteld met behulp van een selfreport-lijst met een 
scala aan delicten. Daarnaast zijn vragen opgenomen 
over de thuis- en schoolsituatie, het vrijetijdsgedrag en 
de vriend(inn)enkring. 

De onderzoeksgroep bestaat uit 334 leerlingen van 
scholen voor voortgezet onderwijs in een middelgrote 
stad in het westen van het land. Vier schooltypen 
werden in het onderzoek betrokken: HAVO/VWO, 
MAVO, LTS en LH NO. De leeftijden varieren van 12 
tot 20 jaar; de groep bestaat uit zowel jongens (44 
procent) als meisjes (56 procent). 

De analyse van de gegevens is terwille van de 
overzichtelijkheid in het volgende beperkt tot het 
toetsen van verschillen tussen de groepen met behulp 
van t-toetsen. Bij hoge waarden van de toetsingsgroot-
heid t is er een kleine kans, aangeduid met p (proba-
biliteit), dat dergelijke verschillen slechts toevallig, 
dus zonder betekenis zijn. Hoe kleiner de p—waarde, 
des te sterker is het verschil tussen beide groepen. 

Gezien het grote aantal oorspronkelijke variabelen 
(ruim 200), zijn de kenmerken via correlationele 
analyses eerst zoveel mogelijk tot groepjes samenhan-
gende variabelen teruggebracht; deze samengestelde 
indicatoren worden waar nodig bij de resultaten 
toegelicht. Omdat ook het aantal indicatoren en 
overblijvende losse variabelen nog aanzienlijk is, 
worden in de resultaten slechts die gegevens vermeld, 
die een significante bijdrage leveren aan het onder-
scheid tussen de onderzochte groepen. 
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De resultaten 

Allereerst is de totale onderzoeksgroep verdeeld in 
een groep die verklaart nooit te spijbelen (n = 202) en 
een groep die we! spijbelt (n =132). Veertig procent 
van de leerlingen kan dus als spijbelaar worden 
opgevat. Daarnaast zijn de leerlingen verdeeld in een 
groep die nooit of zelden (maximumscore twee) 
delicten pleegt (n =182) en de overblijvende groep die 
we! (minstens drie) delicten heeft opgegeven (n=152). 
Het percentage op deze wijze gedefinieerde delinquen-
ten bedraagt dus 46. Wanneer nu deze twee indelingen 
met elkaar worden gekruist, blijkt — zoals ook al 
eerder door ons werd gerapporteerd (Hauber e.a., 
1986b) — inderdaad een relatief sterke samenhang 
tussen deze verschijnselen te bestaan. Van de groep 
niet-spijbelaars is 33 procent (67/202) delinquent, 
terwijl dit percentage bij de spijbelaars bijna tweemaal 
zo hoog is: 64 procent (85/132). Wederom wordt dus 
gevonden dat zich onder de spijbelaars disproportio-
neel veel delinquenten bevinden, op grond waarvan 
deze groep terecht als een risicogroep kan worden 
aangemerkt. Op de kenmerken van deze groep wordt 
in het volgende nader ingegaan. 

Een beeld van de spijbelaar 
Qua persoonlijkheid onderscheidt de spijbelaar zich 

van de niet-spijbelaar allereerst door een !age mate 
van dociliteit of gezagsaanvaarding. Op items als 
ben gewend ideeen van mensen die meer weten dan ik 
aan te nemen', 	heb er moeite mee een politieagent 
tegen te spreken' en 'als een leraar mij iets opdraagt 
vind ik het vanzelfsprekend om dat te doen' wordt 
met 'nee' gereageerd. Deze persoonlijkheidstrek wordt 
met de term volgzaamheid omschreven. Een tweede 
kenmerk is de neiging om agressief te reageren, vooral 
op frustraties. Spijbelaars bevestigen vaker dat zij de 
neiging hebben 'flunk op de deur te timmeren' als een 
winkelier net voor hun neus dichtgaat, dat zij op 'alles 
en iedereen !open te vloeken' als onaangekondigd het 
eerste lesuur uitvalt, en dat zij desnoods een flinke 
trap tegen een flipperkast geven als die niet werkt na 
het inwerpen van geld. Een derde persoonlijkheidstrek 
die een zeer duidelijk verschil aangeeft is disinhibitie. 
Het gaat hierbij om ontremdheid, de behoefte zich uit 
te !even zoals naar voren komt door het bevestigend 
beantwoorden van vragen als 	houd ervan risico's 
te nemen, alleen al om de opwinding die dat geeft' en 
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`ik houd van wilde feesten, waarbij alles kan en je je 
niet hoeft in te houden'; men gaat het liefst om met 
niet-alledaagse mensen als 'kunstenaars, hippies en 
punkers' en men staat niet afwijzend tegenover het 
gebruik van riskante stoffen als drugs en alcohol. Een 
vierde kenmerk van spijbelaars is een hoge mate van 
(cognitieve) impulsiviteit: zij houden niet van precies 
en geduldig werk, noch van regelmaat en vaste 
gewoontes; beslissingen worden snel, zonder veel 
afweging van de gevolgen genomen, men ziet wel hoe 
het afloopt; het is niet verbazend dat deze personen 
zichzelf niet als 'kalm' zien. Tenslotte vertonen zij ook 
sensatiezucht: men houdt van autoraces, ver in zee 
zwemmen, een rit in de achtbaan, waterskien, kortom 
`nieuwe en opwindende ervaringen ook al zijn die 
riskant'. 

Kwantitatief bezien scoort de spijbelaar hoger op 
de trekken: 
— volgzaamheid (t = 6.70, p = .0005) 
— agressiviteit (t = 6.57, p = .0005) 
— disinhibitie 	(t = 6.48, p = .0005) 
— impulsiviteit (t = 3.11, p = .002) 
— sensatiezucht (t = 2.59, p = .01) 
Deze vijf trekken vormen een duidelijk, samenhangend 
beeld. Wie behoefte heeft aan sterke prikkels, 
opwinding en spanning zal zowel geestelijk (drugs) als 
sociaal (wilde feesten, punkers) situaties opzoeken die 
een vergrote kans op 'kicks' opleveren; het bedacht-
zaam overwegen van de eventuele gevolgen en het 
niet reageren op impulsen (lage impulsiviteit) is deze 
personen vreemd evenals het dociel doen wat 
autoriteiten (ouders, leraren, politieagenten) van je 
verwachten (volgzaamheid); wanneer het tegenzit 
leidt de combinatie van impulsiviteit en rebellie al 
gauw tot agressie. Het persoonlijkheidsbeeld dat zo 
ontstaat lijkt van eminente betekenis voor de verklaring 
op individueel niveau van deviant gedrag; niet alleen 
spijbelaars, maar bijvoorbeeld ook brokkenmakende 
dronken rijders (Wilson, 1986) en gedetineerde 
jeugddelinquenten (c.f. Feldman, 1977; LOsel, 1975) 
munten op deze punten uit. 

Met betrekking tot de situatie op school onderscheidt 
de spijbelaar zich van de niet-spijbelaar op de 
volgende punten: 
— minder succes op school (t = 6.92, p = .0005) 
— vaker straf 	 (t = 5.05, p = .0005) 
— een negatief oordeel over 
school 	 (t = 5.02, p = .0005) 
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— vaker blijven zitten 	(t = 4.22, p = .0005) 
Doze verschillen gelden voor alle typen scholen; 
tussen deze scholen zijn er geen significante verschillen 
met betrekking . tot spijbelfrequentie. Schoolsucces is 
een indicator die is samengesteld uit gegevens als het 
aantal onvoldoendes op het laatste rapport en het 
algemene niveau van de schoolcijfers. Daarnaast 
speelt ook de inzet van de leerling een rot: het aantal 
uren besteed aan huiswerk, de mening van ouders en 
leraren dat aan huiswerk genoeg tijd wordt besteed en 
de opvatting dat men zelf beter zou kunnen presteren 
maar het niet doet. Spijbelaars onderscheiden zich op 
at deze punten negatief: zij besteden niet veel tijd aan 
huiswerk, hetgeen ouders en leraren naar hun idee 
ook vinden, zij zouden naar eigen mening beter 
kunnen presteren en behalen in het algemeen lage 
cijfers en hebben veel onvoldoendes op het schoolrap-
port. In overeenstemming hiermee is het resultaat dat 
zij ook vaker zijn blijven zitten. Daarnaast verschillen 
zij van niet spijbelaars doordat zij vaker op school zijn 
gestraft, welk gegeven overigens samenhangt met het 
feit dat zij ook vaker spieken. Tenslotte zijn ook de 
scores op de index `schoolbeeld' veel lager: de 
spijbelaars geven een lager `rapportcijfer' aan de 
school, vinden de schoolregels onjuist, achten het 
straffen op school onrechtvaardig, zijn ontevreden 
over de strengheid van de school en menen ten slotte 
dat de school geen initiatieven van de leerlingen 
aanmoedigt en dat de leraren niet naar leerlingen 
luisteren. 

Bij elkaar genomen tekent zich het beeld af van de 
in onderwijskringen zo bekende `gedemotiveerde', 
lastige leerling: hij of zij spijbelt, maakt zijn huiswerk 
niet, presteert slecht, spiekt, is het niet eens met de 
schoolregels, wordt vaak gestraft en ziet de school als 
instituut niet `zitten'. Het beeld van deze leerling in 
termen van de vermelde persoonlijkheidstrekken 
— ontremd, sensatiegericht, impulsief en niet volgzaam — 
sluit hier bijna perfect op aan. 

In verband met de situatie thuis is een verschil aan 
te wijzen tussen spijbelaars en niet-spijbelaars. Het 
beeld dat spijbelaars van hun ouders hebben is 
betrekkelijk negatief: 
— ouderbeeld (t= 3.51, p = .001) 
De index `ouderbeeld' is samengesteld uit de met 
elkaar samenhangende items over de relatie met 
vader, met moeder, de strengheid van de ouders, het 
optrekken met de ouders, het belonen en luisteren 
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door de ouders en het schoolcijfer dat de leerling aan 
zijn ouders geeft. De gemiddelde score van de 
niet-spijbelaars is significant hoger dan van de 
spijbelaars. Ook bij dit gegeven gaat het om de 
perceptie van de leerling en niet de eigenschappen 
van de ouders: of de ouders al dan niet luisteren werd 
niet vastgesteld maar wel of de leerling denkt dat zij 
dit doen. 

Ook de verzamelde gegevens omtrent de vrijetijdsbe-
steding zijn in overeenstemming met de tot nu toe 
gevonden resultaten. Spijbelaars zijn verschillend van 
niet-spijbelaars op de volgende punten: 
— vaker drinken 	(t = 8.15, p = .0005) 
— vaker 'stappen' 	(t = 5.69, p = .0005) 
— vaker roken 	(t = 5.33, p = .0005) 
— vaker een bijbaantje (t = 4.81, p = .0005) 

— vaker afspraken over 
thuiskomst negeren 	(t = 2.21, p = .03) 

— vaker betrokken bij 
vechtpartijen bij uitgaan (t = 2.03, p = .04) 

De al eerder vermelde neiging tot riskante gedragin-
gen blijkt zich hier te uiten in daadwerkelijk gedrag in 
de vrije tijd. Er wordt meer gedronken en meer 

• gerookt. In de vrije tijd is men vaker te vinden in de 
discotheek, het jeugdcentrum, het cafe en de snackbar 
('stappen) en niet op sportvelden, in de natuur of in 
huis. Zij vinden het spannend om na een avondje 
stappen in een vechtpartijtje betrokken te raken; op 
tijd thuiskomen ligt dan minder voor de hand. Zij 
hebben ook vaak een bijbaantje; dit gegeven kan 
mede bijdragen tot het slechte schoolsucces (geen tijd 
voor huiswerk) alsmede weer een andere uiting 
vormen van het zoeken naar een spannender omgeving 
dan thuis en school. 

Met wie de vrije tijd wordt doorgebracht, kan 
tenminste gedeeltelijk worden afgeleid uit de vragen 
over de vriendenkring. Deze vriend(inn)en van 
spijbelaars zijn in vergelijking met de vriend(inn)en 
van niet-spijbelaars: 
— vaker werkloze en/ 
of werkende jongeren 	(t = 4.54, p = .0005) 
— ̀ negatiever' 	(t = 3.83, p = .0005) 
— minder afwijzend te- 
genover criminaliteit 	(t = 2.26, p = .02) 
De onthechting van school lijkt zich te uiten in de 
keuze van de vrienden: vaker zijn dat geen scholieren 
maar werkloze of werkende jongeren. Deze 
vriend(inn)en worden aangeduid als negatiever omdat 
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zij vaker in contact met de politie zijn geweest, in het 
algemeen lage schoolcijfers behalen als zij nog op 
school zitten en omdat de ouders van de respondenten 
vaak problemen maken over deze vriendschappen. 
Daarnaast is het kenmerkend dat deze vriend(inn)en 
in het algemeen minder afkeurend staan tegenover het 
plegen van delicten: de spijbelaar verwacht niet dat zij 
hem zullen afwijzen als hij/zij zelf een delict zou 
plegen. 

In dit verband is ook een vierde verschil relevant. 
Spijbelaars hechten in vergelijking met niet-spijbelaars: 
— een groter belang aan 
mening van vriend(inn)en 	(t = 3.33, p = .001) 

Dit betekent dus dat de spijbelaar waarschijnlijk 
tamelijk sterk be1nvloed wordt door de attitudes van 
zijn vriend(inn)en en gezien hun kenmerken (vooral: 
meer politiecontacten, minder afwijzing van criminali-
teit) is het zeer waarschijnlijk dat deze invloed in de 
richting gaat van goedkeuring of zelfs aanmoediging 
van deviant gedrag. 

Wat betreft de criminaliteit waaraan spijbelaars zich 
schuldig maken, valt op dat zij veel meer delicten 
plegen dan niet-spijbelaars. Zwartrijden, bekladden, 
vernielen, diefstal op school, winkeldiefstal, 
(brom)fietsdiefstal, joyriding, inbraak en mishandeling 
worden alle veel frequenter door spijbelaars gepleegd. 
Wel meer frequent, maar statistisch net niet significant 
plegen zij diefstal thuis (t = 1.80, p = .07) en 
bedreiging met geweld (t = 1.9, p = .06). Het enige 
delict waarin zij zich duidelijk niet onderscheiden van 
niet-spijbelaars is het opgeven van een valse naam 
t = .59, p = .56). In overeenstemming met deze 
gegevens is de bevinding dat spijbelaars ook vaker in 
aanraking zijn gekomen met de politie (t = 4.47, p = 
.0005). 

Tenslotte verschillen de spijbelaars naar enige 
persoonsgegevens van niet-spijbelaars. De gemiddelde 
spijbelaar: 
— heeft meer geld tot 
zijn beschikking 	(t = 7.21, p = .0005) 
— is ouder 	 (t = 6.74, p = .0005) 
— zit in een hogere klas (t = 6.63, p = .0005) 
Hier lijkt allereerst sprake te zijn van een leeftijdsfactor. 
De grotere hoeveelheid geld die de spijbelaar tot zijn 
beschikking heeft hangt enerzijds samen met zijn 
gemiddelde hogere leeftijd, waardoor hij meer zakgeld 
krijgt, maar anderzijds met het feit dat hij vaker een 
bijbaantje heeft. Dit maakt het overigens ook gemak- 
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kelijker te roken, te drinken en uit te gaan in cafe's en 
naar discotheken. 

Het is hierdoor mogelijk dat veel van de gevonden 
verschillen toegeschreven kunnen worden aan deze 
leeftijdsfactor en de eigenschappen van spijbelaars 
eigenlijk kenmerken zijn van oudere leerlingen zonder 
meer. Dit blijkt echter niet het geval te zijn: bij een 
analyse waarbij rekening wordt gehouden met zowel 
de leeftijd als het spijbelen (covariantie-analyse) 
blijven de verschillen tussen spijbelaars en niet-spijbe-
laars onafhankelijk van de leeftijd bestaan. Alleen bij 
`roken' en `diefstal op school' is er sprake van een 
significante interactie tussen leeftijd en spijbelen. Deze 
twee bijzondere relaties zijn echter te onbetekenend 
om het beeld van de spijbelaars zoals dat is beschreven 
te wijzigen. De gevonden verschillen tussen spijbelaars 
en niet-spijbelaars gelden voor leerlingen van elke 
leeftijdscategorie. Tenslotte is het vermeldenswaard 
dat geslacht Oen rol speelt: zowel van de jongens als 
de meisjes spijbelt rond de 40%. 

De delinquente spijbelaar 
Vergelijken wij nu op dezelfde wijze binnen de 

groep van spijbelaars degenen die niet of nauwelijks 
delicten plegen met degenen die dat wel doen, dan 
vinden we de volgende verschillen. 

Met betrekking tot de persoonkkheid spelen twee 
trekken een rol: 
— agressiviteit 	(t = 2.45, p = .02) 
— emotionaliteit 	(t = 2.34, p = .02) 
Onderscheidend is dus de mate van agressiviteit: uit 
inspectie van de gemiddelde waarden blijkt dat 
delinquente spijbelaars gemiddeld een agressiescore 
(4.18) vertonen die hoger is dan van de niet-delinquente 
spijbelaars (3.55), die op hun beurt weer hoger scoren 
dan de niet-spijbelaars (2.93). Daarnaast wordt ook 
een verschil gevonden in mate van emotionaliteit 
ofwel neuroticisme. Hier vertonen de delinquente 
spijbelaars het laagste gemiddelde (6.85) dat ligt onder 
dat van de niet-spijbelaars (7.50); de niet-delinquente 
spijbelaars scoren hier het hoogst (8.17). De delinquente 
spijbelaar is in emotioneel opzicht dus weinig angstig. 
Overigens is het bier gevonden verschil belangwekkend 
omdat zo een gegeven wordt gevonden op grond 
waarvan de lobische' spijbelaar kan worden gedetec-
teerd. Immers, een belangrijk aspect van de persoon-
lijkheidsfactor emotionaliteit is het tobberige, 
aarzelende en angstige karakter van de betrokken 
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persoon. De emotionaliteitsscore is opgebouwd uit 
algemene vragen zoals: 'Als ik een proefwerk moet 
maken, ben ik altijd behoorlijk zenuwachtig', 'Ik neem 
niet gemakkelijk beslissingen' en 'teleurstellingen kan 
ik niet makkelijk van me af zetten'. Nu blijkt dat het 
angstniveau bij de niet-delinquente spijbelaar hoger 
ligt dan bij de niet-spijbelaar is dit een duidelijke 
aanwijzing voor het bestaan van de ook in de literatuur 
gesignaleerde angstspijbelaar. Of het hier gaat om 
specifieke schoolfobie is niet met zekerheid vast te 
stellen. 

Concluderend zouden we kunnen spreken van de 
delinquente spijbelaar als hoog-agressief en laag-ang-
stig en van de niet-delinquente spijbelaar als hoog-ang-
stig en enigszins agressief. 

Wat de schoolsituatie betreft vinden we als enig 
verschil: 
— minder succes op school (t = 2.90, p = .004) 
Uit de gemiddelde waarden blijkt dat delinquente 
spijbelaars het gemiddeld (4.00) slechter doen dan 
niet-delinquente spijbelaars (5.02), die op hun beurt 
weer minder succes boeken dan de niet-spijbelaars 
(5.79). 

Ook met betrekking tot de thuissituatie is er een 
onderscheidend item: 
— slaan in het gezin (t = 2.16, p = .03) 
Uit de gegevens blijkt dat het hier om een betrekkelijk 
zwak kenmerk van de niet-delinquente spijbelaars 
gaat: bij hen wordt thuis in 46 procent van de gevallen 
wel eens geslagen, terwijl dat bij zowel de niet-spijbe-
laars (61 procent) als bij de delinquente spijbelaars 
(56) procent) vaker gebeurt. Dit gegeven is moeilijk te 
interpreteren; wellicht is er sprake van een samenhang 
met de factor emotionaliteit in die zin dat de ouders 
deze toch al wat angstige jongeren niet zo snel zullen 
slaan omdat dit sterk angstverhogend zou kunnen 
werken. 

De vrijetijdsbesteding levert eveneens een significant 
verschil op: 
— vaker betrokken bij 
vechtpartijen bij uitgaan (t = 3.76, p = .0005) 
Het percentage delinquente spijbelaars dat ja zegt op 
deze vraag is 56, terwijl van de niet-delinquente 
spijbelaars slechts 23 procent bevestigend antwoordt. 
Dit laatste percentage is zelfs lager dan dat van de 
niet-spijbelaars: 33 procent. Hier zien wij een 
ondersteuning van de interpretatie dat spijbelaars zijn 
te onderscheiden in een hoog-agressieve en een 
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hoog-angstige groep spijbelaars: geweld komt vaak 
voor bij de agressieve delinquente groep, terwijI het 
juist zelden bij de emotionele spijbelaars optreedt. 

De vrienden van de delinquente spijbelaars blijken 
`negatiever dan die van de niet-delinquente spijbelaars: 
— 'negatieve' vrienden (t = 4.61, p = .0001) 
flit krachtige verschil kan geheel worden toegeschreven 
aan de hoge gemiddelde score van de delinquente 
spijbelaars (9.08); dit wijkt af van de vriendenscore 
van zowel de niet-spijbelaars (7.17) als de niet-delin-
quente spijbelaars (7.17). Ook dit gegeven past goed 
in het beeld dat zich ontwikkelt: de 'angst-spijbelaars' 
hebben normale vrienden, terwij1 de agressieve, 
delinquerende spijbelaars zich onderscheiden door 
het hebben van vrienden die zelf relatief vaak 
politiecontacten hebben gehad, die op school slecht 
presteren en waarmee de ouders dan ook problemen 
hebben. 

Tenslotte zijn er twee differentierende persoonsgege-
yens: 
— leeftijd 	(t = 3.40, p = .001) 
— geslacht (t = 2.10, p = .04) 
Het gaat hier voornamelijk om jongens, die tevens 
behoren tot de hogere leeftijdscategorieen (rond 17 
jaar). Al zijn deze jongens formeel niet meer leerplich-
tig, dit neemt niet weg dat spijbelen ook voor deze 
groep als ongewenst gedrag kan worden beschouwd, 
mede gezien de voorbeeldfunctie die de oudere voor 
de jongere leerlingen hebben. Het spreekt natuurlijk 
voor zich dat deze oudere spijbelaar die zich tevens 
schuldig maakt aan het plegen van delicten ook zelf 
negatieve consequenties kan ondervinden van zijn 
spijbelen, namelijk het niet behalen van het diploma. 

Conclusies 

Verschil spijbelaars — niet-spijbelaars 
Als een belangrijke conclusie komt naar voren dat 

de spijbelaar zich qua persoonlijkheid wezenlijk van 
de niet-spijbelaar onderscheidt. De spijbelaar is 
minder volgzaam, agressiever, impulsiever, ontremder 
en meer uit op sensatie. Ook ten aanzien van de 
beleving van de school- en de thuissituatie scoren 
spijbelaars en niet-spijbelaars verschillend. Op school 
is de spijbelaar minder succesrijk; hij percipieert de 
school als negatiever, hij krijgt vaker straf en is 
frequenter blijven zitten. 
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Wat het ouderlijk huis betreft, valt het betrekkelijke 
negatieve beeld ten aanzien van de ouders op. De 
vrijetijdsbesteding van de spijbelaars wordt gekenmerkt 
door activiteiten die meer risico met zich mee 
brengen: zij gaan vaker `stappen', roken frequenter, 
negeren vaker afspraken over thuiskomst en zij 
schuwen vechtpartijen niet. De vrienden zijn vaker 
werkloos en staan minder afwijzend tegenover 
criminaliteit. Spijbelaars hechten trouwens groter 
belang aan de mening van hun vrienden dan niet-spij-
belaars. Wat criminaliteit betreft, blijkt dat spijbelaars 
alle delicten, behalve het opgeven van een valse naam, 
vaker plegen dan niet-spijbelaars. Dit gegeven 
ondersteunt de geldigheid (validiteit) van de self-report-
methode, temeer omdat deze overeenstemming ook in 
ander self-report onderzoek wordt gevonden (cf. 
Junger-Tas, 1983). 

Tenslotte blijkt de spijbelaar gemiddeld ouder te 
zijn, in een hogere klas te zitten en over meer geld te 
beschikken dan de niet-spijbelaar. 

Samengevat krijgen we nu het volgende beeld van 
de spijbelaar. 
Persoonlijkheid: agressiever; minder volgzaam, snel 
ontremd zijn; impulsiever; meer behoefte aan 
spanning en sensatie. 
School: falen; doubleren; spieken; vaker straf; een 
negatief oordeel over school. 
Thuis: een negatief ouderbeeld. 
Vrije tijd: drinken; roken; `stappen'; het hebben van 
een bijbaantje; betrokken zijn bij vechtpartijen; te laat 
thuiskomen. 
Vrienden: werkloze/werkende jongeren; `negatieve' 
vrienden; vrienden minder afwijzend t.a.v. criminali-
teit; mening belangrijk. 
Crimineel gedrag: in vrijwel alle opzichten hoger. 
Persoon: ouder; hogere klas; meer geld te besteden. 

Verschil delinquente en niet-delinquente spybelaars 
De delinquente spijbelaar onderscheidt zich op een 

aantal indicatoren van de niet-delinquente spijbelaar. 
Sommige van deze indicatoren, zoals de minder grote 
emotionaliteit van de delinquente spijbelaar en het 
felt dat in het gezin vaker wordt geslagen, bleken niet 
relevant voor het verschil tussen spijbelaars en 
niet-spijbelaars. Andere indicatoren betroffen zowel 
de groep spijbelaars als de subgroep van delinquente 
spijbelaars. De score van de delinquente spijbelaars is 
bij deze indicatoren steeds hoger, i.c. steeds negatiever. 
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De spijbelaar die zich frequent schuldig maakt aan 
het plegen van delicten is nog agressiever dan de 
gemiddelde spijbelaar, op school is hij nog minder 
succesrijk, zijn vrienden kunnen als nog `negatiever' 
worden getypeerd en hij is nog vaker betrokken bij 
vechtpartijtjes. Daar komt nog bij dat de delinquente 
spijbelaar tot de oudste scholieren moet worden 
gerekend. 

Tenslotte dient men te beseffen dat alle andere bij 
de spijbelaar opgesomde indicatoren eveneens van 
toepassing zijn op de delinquente spijbelaar, met dien 
verstande dat hij in deze opzichten niet verschilt van 
de niet-delinquente spijbelaar. 

Dit levert samengevat het volgende beeld van de 
delinquente spijbelaar. 
Persoonlijkheid: Minder emotioneel; nog agressiever. 
School: Nog frequenter falen. 
Thuis:Slaan. 
Vrije tijd: Nog vaker betrokken bij vechtpartijen. 
Vrienden: Nog `negatiever'. 
Persoon: Nog ouder; jongen. 

Discussie 

Keren wij nu terug naar de probleemstelling, dan 
kunnen wij het volgende vaststellen: 
a. spijbelen en criminaliteit gaan in hoge mate samen; 
b. de persoonlijkheid is inderdaad van belang voor 
het spijbelgedrag van scholieren; school, gezin, 
vrijetijdsbesteding en vrienden spelen daarnaast een 
rol van betekenis; 
c. delinquente spijbelaars onderscheiden zich 
significant van niet-delinquente spijbelaars . 

Uit de resultaten kan men afleiden dat spijbelen 
bezwaarlijk als een onbeduidend fenomeen kan 
worden afgedaan dat niets anders is dan een teken 
van een gezonde aflceer van school. Weinig van de 
gevonden kenmerkende verschillen vallen gunstig uit 
voor de spijbelende jongen of het spijbelende meisje. 
Daarom lijkt ons spijbelen eerder een teken dat er 
meer aan de hand is met de jongere. Vanuit de 
betrokkene gezien wordt zowel de school als de 
thuissituatie als onprettig ervaren. Voor ouders en 
omgeving zal het gedrag op school, thuis en met 
vrienden in de vrije tijd zeker geen aanleiding vormen 
tot grote tevredenheid. Maatschappelijk gezien is 
vooral het frequente criminele gedrag een probleem. 
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Voor alle partijen is er sprake van een signaal van 
een ongewenste situatie. Het is des te belangrijker dit 
signaal ernstig te nemen omdat het zoals gezegd gaat 
om een groep die nog relatief beinvloedbaar is en 
daarnaast maatschappelijk bereikbaar, omdat zij nog 
op school gaat. Een later ingrijpen, wanneer het 
deviante gedrag eventueel uitgegroeid is tot volwassen 
criminaliteit, zal nauwelijk nog succes hebben en is in 
ieder geval kostbaar. Vraagt men zich af welke 
kenmerken een aangrijpingspunt vormen om verande-
ringen aan te brengen, dan is het van belang ook 
rekening te houden met de persoonlijkheid. Al is de 
persoonlijkheid alszodanig moeilijk te veranderen, 
toch lijken hier mogelijkheden aanwezig te zijn, ook 
binnen de school. Spijbelaars immers vertonen een 
hoge mate van sensatiezucht, ontremdheid, impulsivi-
teit welke kan overgaan in rebellie en agressie. Voor 
deze groep is het klassikale onderwijs, waarbij rust en 
concentratie centraal staan, een welhaast onmogelijke 
opgave. Op hen is de gewone school niet ingesteld. Zij 
zijn de ordeverstoorders, de onruststokers die de 
meeste docenten liever kwijt dan rijk zijn en wier 
spijbelen dan ook vaak met een zekere opluchting 
wordt begroet. Deze `gedemotiveerde' leerlingen 
motiveren de docenten en de school veelal tot 
afwijzing. Men kan zich echter afvragen of niet 
rekening dient te worden gehouden met het beitaan 
van dit soort leerlingen: aan hun behoeften wordt 
nauwelijks tegemoetgekomen. 

Een ander discussiepunt betreft de aard van de 
causale relaties tussen spijbelen en criminaliteit. 
Mannheim (1965) wees reeds op de drie theoretische 
mogelijkheden die deze relatie kan hebben: spijbelen 
is (mede) oorzaak van jeugdcriminaliteit, delinquent 
gedrag van jongeren kan tevens leiden tot spijbelgedrag 
en — tenslotte — spijbelen en delinquent gedrag zijn 
beide het gevolg van een combinatie van achtergrond-
factoren. Of en in hoeverre aan een van deze causale 
mogelijkheden de voorkeur zou moeten worden 
gegeven boven andere is niet het uitgangspunt 
geweest van dit onderzoek, maar veeleer dat spijbelen 
een signaalwaarde heeft in verband met criminaliteit. 
Het belang van dit uitgangspunt is — onzes inziens — 
gelegen in het feit dat spijbelen in beginsel relatief 
gemakkelijk en betrouwbaar is te registreren en dat 
deze registratie op alle leerplichtige jongeren van 
toepassing is. Dit in tegenstelling tot de uiteenlopende 
vormen van jeugdcriminaliteit, waarvan het geregi- 
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streerde deel slechts een fractie vormt van wat in 
werkelijkheid is gepleegd. Op grond hiervan is ook 
het bestrijden van het spijbelgedrag eenvoudiger dan 
het aanpakken van de jeugdcriminaliteit. Bovendien is 
het zeer aannemelijk — gelet op de congruentie in 
achtergrondvariabelen — dat adequate bestrijding van 
het spijbelen tevens het criminele gedrag van scholieren 
zal inperken. 

Beleidsimplicaties 

Nu wij kennis hebben genomen van de resultaten 
van het bovenstaande onderzoek, willen wij een 
aantal beleidsmaatregelen met betrekking tot spijbelen 
de revue laten passeren en daarbij zo mogelijk 
aangeven op grond van de bevindingen van dit 
onderzoek, welke effecten zijn te verwachten. Immers, 
als reactie op de verontrusting over de huidige 
spijbelfrequentie en de eventuele consequenties met 
betrekking tot de criminaliteit bestaan er op verschil-
lend niveau beleidsmaatregelen of voorstellen 
daartoe. 

Een deel van deze maatregelen is inmiddels 
gerealiseerd, hetzij permanent (bijvoorbeeld opvang 
van brugklasleerlingen in de pauze), hetzij als 
experiment (bijvoorbeeld spijbelopvangprojecten 
zoals de spijbelbus). Hoewel deze beleidsmaatregelen 
in eerste instantie zijn bedoeld om het spijbelen als 
zodanig terug te dringen omdat dit bijvoorbeeld kan 
leiden tot leerachterstand, beogen sommige tevens 
door het aanpakken van het spijbelen ook de kleine 
criminaliteit (winkeldiefstal, vandalisme) te beinvloe-
den. Duidelijke voorbeelden zijn in dit verband de 
voorstellen van de Staatssecretaris van Onderwijs, 
Ginjaar-Maas (1986) om brugklasleerlingen tijdens 
tussenuren binnen te houden en die van de Commissie 
Roethof (1984) inzake kleine criminaliteit. 

Het valt op dat de meeste van de genoemde 
maatregelen in de preventieve sfeer liggen, in die zin 
dat het er om gaat het spijbelen en daarmee de kleine 
criminaliteit terug te dringen. De wijze waarop wordt 
ingegrepen evenals het tijdstip daarvan, verschillen 
sterk. Zelden wordt trouwens vermeld om welke 
doelgroep het eigenlijk gaat. Het doel wordt meestal 
slechts in algemene termen omschreven. Dit impliceert 
dat een eventueel effect moei1ijk is te evalueren. Om 
enige structuur in deze voorstellen te brengen 
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hanteren wij het vaker gemaakte onderscheid tussen 
primaire, secundaire en tertiaire preventie (Kerner, 
1980). 

Bij primaire preventie gaat het om het voorkomen 
van spijbelen en criminaliteit in de toekomst. De 
maatregelen zijn gericht op de potentiele spijbelaar; 
zij gelden dan ook in beginsel voor iedere leerling en 
zijn algemeen van aard. Te denken valt aan het 
instellen en bekendmaken van maatregelen die te zien 
zijn als straf op spijbelen, of wat waarschijnlijk 
zinvoller zou zijn, de lessen zodanig laten aansluiten 
op de behoeften en de belevingswereld van de 
leerlingen, dat er in het geheel niet aan spijbelen 
wordt gedacht. 

Secundaire preventie heeft ten doel door een 
combinatie van algemene en specifieke maatregelen 
leerlingen die reeds af en toe een uurtje spijbelen, al 
dan niet in combinatie met crimineel gedrag, te 
bewegen dit gedrag in de toekomst niet meer of in elk 
geval minder frequent te vertonen. Hier staat ons voor 
ogen een waterdichte registratie van spijbelen en een 
consequente, doch persoonsgerichte reactie daarop. 

Tertiaire preventie is bedoeld om leerlingen die 
regelmatig, veelal gedurende langere perioden 
spijbelen, individueel te begeleiden teneinde de kans 
om het spijbelgedrag te vergroten en mogelijk 
ongewenste neveneffecten van het spijbelen (bijvoor-
beeld criminaliteit) te beperken of te voorkomen. 
Voorbeelden in dit verband zijn het vroegtijdig 
doorverwijzen naar hulpverleningsinstanties binnen of 
buiten de school en wat het laatste aspect betreft de 
spijbelbus. 

Maatregelen in de primair preventieve sfeer 
— De voorstellen van Ginjaar-Maas (1986) om het 
lesrooster zodanig te organiseren dat de lessen zoveel 
mogelijk aaneengesloten zijn. Indien een of meer 
tussenuren onvermijdelijk zijn dienen leerlingen van 
de brugklassen onder toezicht te worden binnengehou-
den. Ook in schoolpauzes dient meer controle op de 
leerlingen te worden uitgeoefend. Deze maatregelen 
zijn mede gericht op bestrijding van de kleine 
criminaliteit. 
— Ook wordt van vele kanten benadrukt dat een 
grotere betrokkenheid van ouders bij het schoolgebeu-
ren de motivatie van de leerlingen kan verhogen. Zo 
blijkt zowel uit het onderzoek van Gladstone (1978) 
als uit dat van Van Dullemen en Hauber (1982) dat, 
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als ouders niet of nauwelijks zijn geinteresseerd in het 
doen en laten van hun kinderen, spijbelen frequenter 
optreedt dan in die gevallen waar ouders meeleven 
met hoe het hun kinderen op school en in de buurt 
vergaat. Om ouders speciaal bij de problematiek rond 
spijbelen te betrekken, verdient het aanbeveling het 
fenomeen spijbelen als thema voor ouderavonden te 
kiezen. 
— Centrale registratie van het spijbelen en een 
consequente, persoonsgerichte aanpak van de 
spijbelaars (Hauber, Toornvliet en Willemse, I986c). 

Het is te verwachten dat het aspect van de persoon-
lijke aandacht dat in deze maatregelen is terug te 
vinden ook ten aanzien van de spijbelaars gunstig kan 
werken, vooral als het mogelijk is enigszins tegemoet 
te komen aan hun specificieke persoonlijkheidstrekken. 

Maatregelen in de secundair preventieve sfeer 
— Het onderwijs zo boeiend en interessant mogelijk 
maken, zodanig dat het beter aansluit bij de behoeften 
aan spanning van bepaalde leerlingen. Hierdoor 
wordt aan die leerlingen — een ook in dit onderzoek — 
veelgehoord argument om te gaan spijbelen ontnomen 
(Matthijsen, 1986). 

Ons onderzoek maakt duidelijk dat de voorstellen 
van Matthijsen inspelen op de behoeften van de 
spijbelaars. De kans dat deze voorstellen worden 
gerealiseerd, wordt verhoogd door de volgende 
maatregel. 
— De introductie van de cursus leerlingbegeleiding. 
Deze cursus die onder andere is ontwikkeld aan de 
Interfacultaire Vakgroep Lerarenopleiding van de 
Rijksuniversiteit Leiden (1983) wordt op vrijwillige 
basis door tal van leraren als nascholing gevolgd. Het 
is de bedoeling deze cursus, waarin wordt geleerd om 
meer doelgericht op de persoonlijke behoeften en 
problemen van de leerlingen in te gaan, ook op te 
nemen als verplicht onderdeel in de lerarenopleiding. 
Dit project kan als positief worden gewaardeerd, 
omdat het de leraar adequate mogelijkheden biedt om 
`moeilijkei leerlingen individueel te begeleiden. 

Maatregelen in de tertiair preventieve sfeer 
— Spijbelopvangprojecten, zoals bijvoorbeeld 
georganiseerd door het Psychologisch Pedagogisch 
lnstituut te Amsterdam (P.P.I.) waar aan langdurige 
spijbelaars gedurende enige maanden een alternatief 
scholingsprogramma wordt geboden. Ook enkele 
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gemeenten, zoals Leiden, hebben dit initiatief 
genomen, zij het vooralsnog op bescheiden schaal. 
Hoewel dergelijke initiatieven zijn toe te juichen, 
betekenen zij over het geheel genomen niet meer dan 
een druppel op een gloeiende plaat. Het verdient 
aanbeveling deze projecten uit te breiden en het 
accent te leggen op leuke en spannende activiteiten, 
die aansluiten bij de specifieke persoonlijkheidstrekken 
van de spijbelaars. 
— Het karakter van de functie van leerplichtambtenaar 
zodanig uitbreiden dat naast hun registratietaak ook 
begeleiding van spijbelaars wordt bevorderd. De 
leerplichtambtenaar van de gemeente Arnhem heeft in 
dit verband een eerste aanzet gegeven (Van der Veer, 
1985). Ook dit experiment lijkt veelbelovend, temeer 
daar het poogt in te spelen op de specifieke behoeften 
van de individuele spijbelaars. 
— Jeugdhulpverleningsinstanties, zoals de jeugdafde-
ling van het RIAGG, hebben traditioneel een functie 
om vastgelopen jongeren te begeleiden. In de praktijk 
blijkt voor spijbelaars de barriere om met deze 
instanties contact op te nemen hoog. Daarbij komt dat 
scholen de betrokken jongeren ook niet altijd 
stimuleren contact op te nemen met genoemde 
instellingen. 

Bovenstaande maatregelen zijn nuttig, maar niet 
voldoende. Het is essentieel dat deze dienen te 
worden uitgebreid met zodanige veranderingen in het 
schoolsysteem, dat door een betere aansluiting bij de 
behoeften van de spijbelende leerlingen, die voortko-
men uit hun specifieke persoonlijkheidsstructuur, de 
lust om te spijbelen grotendeels wegvalt. Het zal 
waarschijnlijk niemand verbazen, dat van bovenstaande 
maatregelen niet kan worden verwacht dat daarmee 
het spijbelprobleem volledig wordt opgelost. De 
achtergronden van spijbelgedrag dienen bovendien 
niet alleen te worden gezocht op het niveau van de 
individuele leerling en de school die hij bezoekt, maar 
tevens in de maatschappelijke structuur. 

Nu opnieuw duidelijk is dat spijbelen en criminaliteit 
samen voorkomen, is het van het hoogste belang dat 
op spijbelen wordt gereageerd, en wel in een zo vroeg 
mogelijk stadium. Dan is immers in de meeste 
gevallen het ongewenste gedrag nog betrekkelijk 
beperkt van omvang en krijgt het niet de kans uit te 
groeien. Bovendien wordt dan nog geprofiteerd van 
de sterke ontvankelijkheid voor beInvloeding die 
jongeren in de puberteit en adolescentie kenmerkt. 
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Eiteratuurlijst 

Aangezien de leerlingen - zolang de reactie op 
spijbelen door de school gebeurt - niet als predelin-
quenten worden beschouwd, is dit een betrekkelijk 
discrete manier om aan preventie te doen. 
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Schoolcultuur als uitdaging 

en als opgave: Over verzuim, 

delinquentie en de invloed 

van de school 

drs. G. C. de Vries* 

Inleading 

Cultuur is earl van de meest sponsachtige woorden 
in de sociale wetenschappen, maar het begrip is 
misschien juist daarom in de handen van een kenner 
bijzonder vruchtbaar, schreef C. Wright Mills in 1959 
en dat geldt ook voor schoolcultuur. De term wordt in 
de onderwijswetenschappen vaak, maar meestal 
weinig precies gebezigd. Waar het echter lukt om aan 
het begrip zowel een duidelijke betekenig als een 
empirische referentie te geven, blijkt schoolcultuur 
— ook: het klimaat of ethos van een school — een 
bijzonder boeiend en dankbaar concept. Voor 
onderzoekers is schoolcultuur dus een uitdaging. Voor 
docenten, schoolleiders en eigenlijk iedereen die iets 
te maken heeft met de praktijk van het onderwijs is 
schoolcultuur een opgave. Een even vruchtbaar als 
moeilijk aangrijpingspunt in het streven naar (nog) 
betere leerprestaties, naar meer tevreden leerlingen, 
naar minder schoolverzuim en schooluitval en naar 
minder wangedrag. De invloed van de cultuur van een 
school op het gedrag van haar leerlingen staat in dit 
artikel centraal. 

Het is echter belangrijk eerst de bredere samenhang 
te bezien waarbinnen de school het gedrag van 
leerlingen beInvloedt, en de verschillende aspecten 

,Sociaal-psycholoog, verbonden aan de Stichting Centrum 
voor Onderwijsonderzoek (SCO) van de Universiteit van 
Amsterdam. Op verzoek van de redactie heb ik citaten zo 
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gevallen van mij. Dank aan Gritche Monsma, Unuse Le 
Couvreur, Thea van der Minne-Frank en Ewoud Roede voor 
commentaar en hulp. De Stichting voor Onderzoek van het 
Onderwijs (SVO) ben ik erkentelijk voor subsidiering van 
onderzoek. 
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van de school waarvan schoolcultuur er een is. 
Daarover om te beginnen twee, inleidende paragrafen. 

Milieu, school, verzuim en delinquentie 

Scholen verschillen. Dat blijkt uit de prestaties van 
hun leerlingen, uit de tevredenheid of ontevredenheid 
van die leerlingen, uit het aantal uren of dagen dat er 
gespijbeld wordt, uit de percentages voortijdige 
schoolverlaters en uit het wangedrag waaraan 
leerlingen zich wel of niet schuldig maken. In het 
algemeen geldt, dat op betere scholen leerlingen 
betere prestaties leveren en meer succes hebben in 
vervolgonderwijs (McDill en Rigsby, 1973; Rutter, 
Maugham, Mortimore en Ouston, 1979). Leerlingen 
voelen zich er prettiger (Stoel, 1982; Van der Linden 
en Roeders, 1983). Ze spijbelen minder en verlaten de 
school relatief minder vaak voortijdig (Reynolds, 
1974; Rutter e.a., o.c.; Berdowski, 1983; De Vries en 
Peetsma, 1986). En op betere scholen maken leerlingen 
minder vaak dingen kapot en begaan leerlingen 
minder andere overtredingen (Reynolds, 1976a; 
Rutter e.e., o.c.; Reid, 1982; vergelijk Baerveldt, 
1986). Al die dingen hangen samen ( Reynolds, 1976a; 
Rutter e.a., o.c.; Rutter, 1980) en dat vraagt om een 
verklaring, een interpretatie. Leidt spijbelen tot 
delinquentie? Veroorzaakt de afzonderlijke school het 
voortijdig uitvallen van haar eigen leerlingen? Of zijn 
spijbelen en delinquentie twee verschijningsvormen 
van hetzelfde norm-overtredende gedrag — c.q. 
uitvloeisels van oorzaken die elders liggen — en heeft 
een bepaalde school bijvoorbeeld alleen maar veel 
uitvallers omdat ze een moeilijke leerlingenpopulatie 
heeft? 

Belangrijke vragen, zowel in wetenschappelijk 
opzicht als vanuit een perspectief van preventie. Er 
past een genuanceerd antwoord op. Als je rekening 
houdt met achterliggende factoren blijkt het verband 
tussen spijbelen en delinquentie veel zwakker te 
worden (Mawby, 1977, Farrington, 1980; Dijksterhuis 
en Nijboer, 1984) en het verschil tussen scholen in 
bijvoorbeeld percentages uitvallers kleiner (o.a. Rutter 
e.a., o.c.; De Vries en Peetsma, 1986). Dat betekent 
dat een deel van de samenhang (co-variantie) tussen 
verzuim en delinquentie en tussen school en uitval 
vals ('spurious') is, veroorzaakt wordt door gemeen-
schappelijke verbanden van spijbelen, delinquentie en 
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uitval met andere factoren (Galtung, 1967). Die 
andere factoren zijn vooral de sociaal-economische en 
intellectuele aspecten van het milieu waarin jongeren 
opgroeien, respectievelijk van de leerlingenpopulaties 
van scholen. Jongeren uit sociaal `zwakke' milieus met 
weinig culturele of intellectuele bagage, spijbelen 
meer en begaan meer overtredingen (zeer vele studies, 
vgl. De Vries en De Jong, 1987 en Junger-Tas, 1985). 
En scholen met veel leerlingen uit die milieus hebben 
veel voortijdige schoolverlaters (recent: De Vries en 
Peetsma, 1986). 

Volgens sommigen zouden deze achterliggende 
milieu-factoren zelfs helemaal verantwoordelijk zijn 
voor het verband tussen spijbelen en delinquentie en 
voor de verschillen in uitval (en in prestaties, beleving, 
verzuim, vandalisme) tussen afzonderlijke scholen 
(o.a. Farrington, 1972)'. De waarheid ligt bijna zeker 
in het midden. Milieu-invloeden zijn in hoge mate 
verantwoordelijk voor de statistische correlatie tussen 
spijbelen en delinquentie en ze zijn voor een deel 
verantwoordelijk voor de verschillen tussen scholen 
zoals die blijken in het gedrag, de beleving en de 
prestaties van hun leerlingen. Maar anderzijds heeft 
de school ook een eigen, autonome invloed. Bovendien 
geldt dat de school geen oorzaak hoeft te zijn van 
— bijvoorbeeld — spijbelen of vandalisme om er toch 
iets tegen te (kunnen) doen (Etzioni, 1968). Zouden 
artsen uitsluitend de oorzaken van onze kwalen 
bestrijden, dan zou het er slecht voor ons uitzien. 

Aspecten van de school 

Als de school invloed heeft op haar leerlingen, hoe 
komt dat dan? Welke asp ecten van de school leiden 
tot betere of slechtere prestaties en ervaringen en tot 
meer of juist minder verzuim, uitval of wangedrag? 
Anderson heeft in 1982 een overzicht gegeven van wat 
toen in de Angelsaksische onderzoeksliteratuur 
bekend was over de relatie tussen schoolkenmerken 
en vooral de schoolprestaties van leerlingen, dus van 
onderzoek naar zogenaamde school-effectiviteit 
('school effectivenessy. Haar conclusies waren als 
volgt.(a) Ecologische kenmerken van scholen (hun 
grootte; gebouwen; faciliteiten) zijn nauwelijks van 
invloed op de leerprestaties. (b) Organisatie- en 
systeemkenmerken van scholen (het organisatiemodel; 
vormgeving van selectie en allocatie enzovoort) lijken 
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wet van invloed maar de bevindingen zijn divers 
(vergelijk voor Nederland Van Marwijk Kooij-von 
Baumhauer, 1984 en Vermeulen en De Koning, 1986). 
(c) De schoolbevolking van leerlingen en leraren is 
duidelijk van invloed. (d) En de cultuur, het klimaat 
of het ethos van een school (het geheel van normen, 
waarden en verwachtingen) is zeal -  belangrijk. Aldus 
Anderson (o.c.). 

Als je niet de leerprestaties van leerlingen maar hun 
schoolverzuim, voortijdig schoolverlaten en (wan-)ge-
drag als criterium neemt, dan zie je een vergelijkbaar 
beeld. De grootte van een school blijkt onbelangrijk, 
net als andere uiterlijke kenmerken (Galloway, 1976; 
Stoughton en Grady; Rutter e.a., o.c.; De Vries en 
Peetsma, o.c.; Fogelman, Tibbenham en Lambert, 
1980). Grotere scholen zijn dus niet per se slechter 
dan kleinere. School organisatorische invloeden op 
verzuim gaan vooral uit van het lesrooster en van 
eventuele lesuitval: vrije tussenuren en onverwacht 
uitgevallen lessen nodigen uit tot spijbelen (Lesman, 
1980; Derks en Kooij, 1980). Het is overigens niet zo, 
dat spijbelende leerlingen zich misdragen, stelen of 
vernielen in de uren dat zij spijbelen (Belson, 1975; 
vergelijk Farrington, 1980). Dat doen zowel spijbelaars 
als niet-spijbelaars kennelijk buiten werktijd. 3  

De school bevolking is voor het verzuim, voortijdig 
schoolverlaten en vandalisme van leerlingen erg 
belangrijk. Leerlingen uit sociaal en intellectimel 
`zwakkere' milieus spijbelen meer, vallen vaker uit en 
plegen meer delicten. Maar het is 66k zo — en dit 
spreekt niet vanzelf — dat scholen met veel van zulke 
leerlingen meer verzuim, uitval en vandalisme hebben 
(Galloway, 1976 en 1982; Galloway, Seyd en Ball, 
1978; Rutter e.a., o.c.; Farrington, 1980; Berdowski, 
1983; Babeliowski, 1986; De Vries en Peetsma, 1986). 
Dat komt, behalve door de invloeden van thuis, door 
de zogenaamde 'frog pond' effecten die leerlingen op 
school 66k nog eens op elkaar uitoefenen (Davis, 
1966). Leerlingen spiegelen zich op school dan elkaar. 
Als sommigen spijbelen, vernielen en vroegtijdig van 
school gaan, dan doen anderen dat ook gemakkelijkert. 
Zo'n 'frog pond' effect doet zich vooral voor als de 
schoolbevolking heel eenzijdig is samengesteld, 
bijvoorbeeld voor het overgrote deel bestaat uit 
leerlingen uit sociaal en intellectueel `zwakke' milieus 
(Rutter e.a., o.c.; Rutter, 1980) 5 . De school cultuur 
tenslotte is voor verzuim, uitval en wangedrag van 
leerlingen heel belangrijk. Zo belangrijk, dat de rest 
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van dit artikel er over gaat. 
Vooraf nog dit. Schoolbevolking en schoolcultuur 

zijn niet onafhankelijk van elkaar. Een bepaalde 
instroom van leerlingen, met een bepaalde achtergrond, 
zet de toon voor een bepaalde schoolcultuur en 
beperkt de mogelijkheden voor docenten en schoollei-
ding om de schoolcultuur naar hun hand te zetten. 
Onder andere daardoor verschilt in Nederland de 
cultuur van MAVO-scholen sterk van die van lagere 
technische scholen en is' de modale cultuur van het 
HAVO of VWO met die twee weer helemaal niet te 
vergelijken. Andersom trekt een bepaalde schoolcul-
tuur, als die eenmaal vorm heeft gekregen en naar 
buiten toe zichtbaar wordt, bepaalde leerlingen en 
ouders. Vooral binnen een zelfde schooltype van 
bijvoorbeeld het VW0, laten ouders en leerlingen hun 
keuze mede afhangen van de `naam' van de school, en 
die naam is natuurlijk de uitstraling van de schoolcul-
tuur naar buiten. Binnen een bepaalde buurt, stad of 
regio ontwikkelen scholen elk een eigen cultuur c.q. 
naam. Daarbij speelt in Nederland de denominatie 
van de school — openbaar, protestants-christelijk, 
katholiek, neutraal-bijzonder — uiteraard een rol maar 
ook de onderwijskundige identiteit (traditioneel of 
meet modern) is een onderdeel van de `naam' en de 
cultuur. Heel belangrijk zijn de meet informele, 
officieuze aspecten van de reputatie: vrij of streng, 
voor Ons Soon Mensen ('kakkers') of juist niet, 
enzovoort. (De Vries, 1987; De Vries, Monsma en 
Mellink, lopend onderzoek). Schoolbevolking en 
schoolcultuur belinvloeden elkaar dus wederzijds en 
de specifieke populatie en cultuur van een bepaalde 
school kristalliseren zich samen uit in een bedekte 
concurrentiestrijd van die school met andere scholen 
in de buurt, stad of regio. 6 . 

Schoolcultuur 

Schoolcultuur is dus ingebed in een groter geheel 
van factoren en invloeden en wordt zelf mede 
gevormd d66r de schoolbevolking en in het proces 
van concurrentie en wederzijdse reputatievorming van 
naburige scholen. Intussen weten we nog steeds niet 
wat schoolcultuur nu eigenlijk is, waaruit ze bestaat. 
Daarover nu. 

Moos en Moos (1978) vergeleken het sociale klimaat 
van verschillende klassen op 'High schools' in de 
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Verenigde Staten. Zij constateerden dat het verzuim 
van leerlingen het_grootst was in die klassen en bij die 
docenten, waar de prestatiedruk groat, de orde strikt 
en de steun en hulp van de kant van de leraar klein 
was. (Was die steun en hulp groter, dan was er minder 
verzuim). De combinatie van die drie omstandigheden 
samen veroorzaakt stress, waaraan leerlingen zich 
trachten te onttrekken, aldus Moos en Moos. Dat 
rijmt aardig met de eveneens Amerikaanse bevindingen 
van Stone en Wehlage (1982). Scholen waar de nadruk 
sterk ligt op de autonomie van docenten en op hun 
gespecialiseerde (enge) verantwoordelijkheid, op 
objectieve en formele gezagsstructuren, en op 
zogenaamde communale leerdoelen en beoordelings-
criteria (gelijke monniken, gelijke kappen), die 
scholen hebben veel voortijdige schoolverlaters. Dat 
komt volgens Stone en Wehlage doordat zwakkere 
leerlingen onder zo'n klimaat te lijden hebben en 
vroeg of laat afvallen. Dat wil niet zeggen dat het 
tegenovergestelde klimaat — met openbare verantwoor-
ding en brede, gedeelde verantwoordelijkheid van 
docenten, subjectieve en informele gezagsstructuren, 
en individuele en gedifferentieerde doelen en beoor-
delingen — beter is. Ook dat levert volgens Stone en 
Wehlage problemen op7  en eigenlijk zijn die scholen 
de beste, die erin slagen een delicaat even wicht te 
vinden tussen de verschillende polen, tussen de 

.verschillende waarden ('competing notions of good'). 
Het gaat dus om scholen waar docenten zowel een 
eigen autonomie hebben als een zekere openbare 
verantwoordingsplicht; waar enerzijds een eigen, 
specifieke verantwoordelijkheid bestaat maar ander-
zijds ook een bredere en gezamenlijke; waar informele 
en persoonlijke omgangsvormen bestaan maar toch 
ook enkele algemene, objectieve regels; en waar 
individueel beoordeeld en gedifferentieerd kan 
worden binnen de grenzen van gemeenschappelijke 
doelen en criteria. Die scholen hebben weinig uitval. 

Natriello (1984; Verenigde Staten) laat zien dat de 
mate waarin leerlingen het gezags- en beoordelings-
systeem op hun school als 'compatiber ervaren een 
belangrijk element van de schoolcultuur is. Naarmate 
leerlingen de gang van zaken op school — in het 
bijzonder normen, beoordelingen, cijfers — mar 
ervaren als tegenstrijdig, onbeheersbaar, onvoorspel-
baar en onbereikbaar (er is niet aan te voldoen) 
vertonen zij meer onthechting ('disengagement'); 
verveling en apathie, verzuim, wangedrag en vandalis- 
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me. De meesten van ons herinneren zich van vroeger 
wel een of meer leraren die z6 !es gaven en z6 
beoordeelden: onredelijk, onvoorspelbaar, te moeilijk. 
Volgens Natriello kan ook een hele school zo'n gevoel 
oproepen en hebben leerlingen dan de neiging er zich 
gefrustreerd aan te onttrekken. (Vergelijk het stress-
effect bij Moos en Moos). 

Reynolds (1974; I976a; 1976b; vergelijk Reynolds, 
Jones, St.Leger en Murgatroyd, 1980) deed uitvoerig 
onderzoek naar negen 'secondary modern schools' in 
Groot-Brittannie. Uitgangspunt was de constatering 
dat die scholen aanzienlijk van elkaar verschillen qua 
verzuim, delinquentie (al dan niet voorwaardelijke 
veroordelingen door de kinderrechter) en schoolsucces 
(al dan niet verder gaan studeren) van hun leerlingen. 
Deze verschillen waren stabiel in de tijd — goede 
scholen bleven door de jaren been goed — en ze 
hingen onderling samen. Hoe meer verzuim, des te 
meer delicten en des te minder doorstroom naar 
vervolgonderwijs. Hoe kwam dat? Niet door verschillen 
in herkomst van de leerlingenpopulaties want die 
bleken klein. Ook niet door een aantal uiterlijke 
kenmerken van de scholen (de betere scholen hadden 
zelfs oudere gebouwen en mindere accommodaties) of 
door onderwijskundige verschillen in leerstof, 
begeleidingsvormen etcetera (die waren er nauwelijks). 

Reynolds schrijft het uiteenlopende verzuim, de 
verschillen in delinquentie en de sterk verschillende 
doorstroom van leerlingen per school vooral toe aan 
de regels en omgangsvormen op school en om precies 
te zijn aan de manier waarop een school omgaat met 
regels en met zeg maar haar leeropdrache in het 
algemeen. Op effectieve scholen (weinig verzuim en 
delinquentie, veel doorstroom) bestaat tussen 
docenten en leerlingen een stilzwijgende overeenkomst, 
een reeks informele en stilzwijgende afspraken die 
grenzen vastleggen welke de partijen in bun conflict 
niet zullen overschrijden. De overeenkomst is in het 
voordeel van beide kanten en houdt kortweg in, dat 
de leraren de leerlingen zullen ontzien en dat de 
leerlingen de leraren zullen sparen. Onderdeel van 
zo'n overeenkomst is bijvoorbeeld dat leraren niet 
zullen proberen hun gezag ook buiten school te doen 
gelden. Ze zullen er dus niets van zeggen als ze een 
minderjarige leerling in een cafe zien, als een leerling 
vecht op straat of rookt buiten school. En ook binnen 
school worden sommige dingen oogluikend toegestaan, 
zoals kauwgom in de klas. In ruil daarvoor krijgen de 
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leraren (relatieve) rust en orde in de klas, waarover 
ook de leerlingen zelf waken door elkaar zo nodig tot 
de orde te roepen. Ontbreekt zo'n overeenkomst, en 
dat was op de `slechte' scholen van Reynolds het 
geval, dan ontstaan conflicten die makkelijk escaleren 
tot een situatie waarin een oorlog uitbreekt Ca school 
goes to war'). Docenten proberen leerlingen te 
dwingen tot gehoorzaamheid, en leerlingen retribueren 
(Rosser en Harre, 1976) die dwang met ongehoorzaam-
heid, verzuim, wangedrag en delinquentie. Reynolds 
noemt dat een proces van 'deviancy amplification', 
een neerwaartse spiraal waarin dwang en delinquentie 
elkaar versterken. (Vergelijk De Swaan, 1978 over 
Tanatisering'). 

De studie van Rutter, Maugham, Mortimore, Ouston 
en Smith (1979) naar het effect van 'secondary 
schools' op kinderen is terecht bekend geworden. Net  
als bij Reynolds waren geconstateerde, stabiele 
verschillen in verzuim, gedrag, delinquentie en 
schoolsucces tussen scholen het uitgangspunt en was 
de verklaring ervan het doel van de studie. Wat meer 
dan bij Reynolds, bleek de samenstelling van de 
schoolbevolking en dan vooral de spreiding, de 
gevarieerdheid van de leerlingen-instroom ('balance 
of intake') van belang. (Vergelijk paragraaf 2.). Deze 
verklaarde echter lang niet alles 8  en objectieve 
kenmerken van de scholen (grootte, gebouwen, enz.) 
deden dat evenmin. De verschillen tussen scholen wat 
betreft effecten hingen wel systematisch samen met 
hun eigenschappen als sociale instituties. De kenmer-
ken die van invloed bleken waren: (a) gepaste nadruk 
op 'academic matters', dat wil zeggen op leren en 
studeren; (b) een overvloedig gebruik van beloningen, 
van lof en waardering; (c) een voor leerlingen 
plezierige en comfortabele omgeving; (d) mogelijkhe-
den voor leerlingen om verantwoordelijkheid te 
dragen voor en deel te nemen aan de organisatie van 
het schoolleven; (e) efficiente en overwegend groeps-
gewijze omgang van docenten met hun klas; (0 
positieve gedragsvoorbeelden ('models of behaviour') 
van docenten; en (g) een bepaalde, gezamenlijk 
gedragen team-organisatie met duidelijke, herkenbare 
principes en richtlijnen die door de hele school 
worden erkend. Al deze aspecten tezamen kunnen een 
bepaald ethos scheppen, een geheel van waarden, 
attituden en gedragingen die kenmerkend worden 
voor de school als geheel. En dat ethos is volgens 
Rutter en de zijnen verantwoordelijk voor belangrijke 
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verschillen in prestaties, gedrag, verzuim en delinquen-
tie van leerlingen van verschillende scholen. 9  

De bevindingen van Moos en Moos, Stone en 
Wehlage, Natriello, Reynolds en Rutter, Maugham, 
Mortimore, Ouston en Smith hebben een aantal 
gemeenschappelijke elementen (vergelijk De Vries, 
1987). Een goede schoolcultuur verenigt kennelijk 
prestatie-eisen met een warme ambiance voor 
leerlingen en leraren; ze schept orde, inzichtelijkheid 
en rechtvaardigheid en biedt tegelijkertijd aan leraren 
en leerlingen voldoende autonomie en verantwoorde-
lijkheid ; en ze geeft gelegenheid om over de school-
werkelijkheid te praten en een beetje te onderhandelen 
als daar behoefte aan is. 1k kom op deze punten straks 
terug. Een schoolcultuur die aan deze beschrijving 
voldoet — geen geringe opgave — heeft een gunstige 
uitwerking op het gedrag van leerlingen.'°. 

Voonvaarden voor binding en identificatie 

Waarom? Moos en Moos verklaarden het verzuim 
in klassen met een ongunstig klimaat uit psychosociale 
stress, waaraan leerlingen zich onttrekken. Volgens 
Natriello leidt een als incompatibel ervaren cultuur 
tot frustratie en vervolgens onthechting. Stone en 
Wehlage beschrijven vervreemding ('alienation') van 
leerlingen die in negatieve gevallen optreedt samen 
met een gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel aan 
de kant van docenten. Reynolds signaleert in het 
kwade geval — 'when a school goes to war' — een 
zwakker worden van de morele band die het kind 
verbindt met het conventionele volwassen leven en 
met de instituties daarvan. En Rutter c.s. suggereren 
een aantal simultane, sociaal-psychologische mecha-
nismen die steeds impliceren dat leerlingen zich onder 
een ongunstige schoolcultuur afwenden van de 
waarden en normen van de school en gaan proberen 
hun status en zelfrespect te ontlenen aan andere 
bezigheden en groepen (i.e. buiten school). 

Deze verklaringen passen goed bij de criminologische 
theorieen van sociale controle of — liever — sociale 
binding (Junger-Tas, 1985b) die onder meer een rol 
spelen in de rapportages van de Commissie Kleine 
Criminaliteit (1984). Een gunstige schoolcultuur bindt 
leerlingen aan de school, aan de leraren en in het 
algemeen aan zaken waar de school voor staat. Zo'n 
cultuur of klimaat beloont leerlingen, geeft ze zowel 
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identificatie-mogelijkheden als redenen om daarvan 
gebruik te maken en vermindert dus tegelijkertijd de 
aantrekkelijkheid van gedragingen en levensstijlen die 
tegen de school of de samenleving gericht zijn." Een 
ongunstige schoolcultuur daarentegen stoot leerlingen 
— althans (en juist) leerlingen, die daarvoor kwetsbaar 
zijn — af, werkt zowel psychologische ontbinding 
(apathie, verzet, delinquentie) als feitelijke verwijdering 
(spijbelen, schoolverlaten) van de school in de hand. 

Je kunt de belangrijkste elementen of dimensies van 
een goede schoolcultuur dus opvatten als voorwaarden, 
condities die een school tenminste moet vervullen om 
leerlingen de kans te geven zich aan de school te 
binden.' 2  Ik loop ze in die zin nog eens langs. 
1. Het leren moet belangrijk gevonden worden en 
worden beloond. Dat klinkt vanzelfsprekend maar is 
het niet. Waar leren niet belangrijk is of wordt 
gevonden, vervalt de zin van het volgen van onderwijs 
en dus het primaire, rationele motief van leerlingen 
om naar school te gaan." En waar leren onvoldoende 
wordt beloond — volgens Rutter komt dat in het 
voortgezet onderwijs veel voor — vervalt de mogelijkheid 
om er plezier en zelfrespect aan te ontlenen of (zoals 
dat heet) intrinsieke motivatie op te bouwen. 
2. Er moet een warme ambiance bestaan die niemand 
uitsluit. Dat betekent onder andere dat iedere leerling 
kansen moet krijgen tot positieve leerervaringen, 
bindingen en identificaties. Onderwijskundig een 
belangrijk principe, dat vergelijkende beoordeling, 
sterke individuele concurrentie en nog een aantal 
andere dingen die op scholen gemakkelijk plaatsvinden, 
verbiedt. Makkelijk gezegd, moeilijk gedaan. 
3. Het schoolleven moet ordelijk, inzichtelijk, 
beheersbaar en billijk zijn en door leerlingen en 
leraren zo worden ervaren. Een belangrijke conditie, 
die bijvoorbeeld correspondeert met de gedachte van 
de 'basic trust' uit zogenaamde 'attachment'-theorieen 
(Erikson, 1950 en 1969; Bowlby, 1969; over bindings-
theorie gesproken). Mensen durven, kunnen en zullen 
alleen stabiele bindingen en positieve identificaties 
aangaan onder min of meer veilige en betrouwbare 
omstandigheden. le kunt van een leerling niet 
verwachten dat hij of zij zich identificeert met een 
leraar die onredelijk, onvoorspelbaar en (of) rancuneus 
is, of met een schoolregiem waarin wantrouwen en 
ressentiment zijn geInstitutionaliseerd. 
4. en 5. Er moet ruimte zijn voor verantwoordelijkheid 
en autonomie, en over bijna alles moet zo nodig te 
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praten en een beetje te onderhandelen zijn. Die twee 
condities zijn betrekkelijk modern. Ze hebben te 
maken met het feit dat jongeren en dus ook leerlingen 
tegenwoordig relatief vroeg mondig worden en een 
eigen status en inbreng eisen, en meer in het algemeen 
met de onderhandelingshuishouding (De Swaan, 
1979) waarin wij in Nederland tegenwoordig een 
beetje leven. Bindingen laten zich niet zomaar (meer) 
opleggen. Jongeren stellen hun eisen; ze verlangen op 
hun beurt verplichtingen ('commitments') van de 
school. `Als wij niet mogen roken, dan de leraren ook 
niet', is tegenwoordig een universele reciprociteitseis. 
En jongeren hebben behoefte aan enige zelfstandigheid 
en verantwoordelijkheid. Ook een vorm van binding 
overigens. In dit verband wil ik benadrukken, dat het 
moderne onderwijs van leerlingen structureel een zdor 
hoge mate van zellbeheersing, zelfsturing en intrinsieke 
motivatie vraagt. Zelfdwang ('Selbstzwang) heet dat 
bij Elias (1939; 1970) en het is geinternaliseerde 
sociale controle. Als je die zelfbeheersing van 
jongeren verwacht, dan moet je ze ook de gelegenheid 
geven haar uit te oefenen; autonoom en met enige 
verantwoordelijkheid. Doe je dat niet, dan ondermijn 
je de intrinsieke motivatie en de `Selbstzwang' van 
jongeren en mag je averechtse gevolgen en bijvoorbeeld 
wangedrag verwachten (vergelijk Reynolds, 1976a)." 
Vrijheid is hier voorwaarde voar binding." 

Schoolcultuur als opgave 

Onderwijskunde, criminologie, sociologie en het 
gezond verstand wijzen dus allemaal dezelfde kant op 
en scholen hoeven hun adviezen maar op te volgen en 
het is voor elkaar, zo lijkt het. Maar z6 eenvoudig is 
het niet. In de eerste plaats wil ik herinneren aan de 
zeer aanzienlijke beperkingen die in de eerste drie 
paragrafen van dit artikel zijn aangegeven. De school 
heeft principieel maar een beperkte invloed op het 
gedrag van jongeren en volgens sommigen zou die 
invloed zelfs geheel in het niet vallen bij de effecten 
van milieu, vriendennetwerken ('peer groups') en de 
samenleving als geheel. Het potentiate, preventieve 
effect van de school op jeugddelinquentie is in elk 
geval relatief klein. (Vergelijk nogmaals Rutter e.a., 
o.c.). Binnen de school is de schoolbevolking (de 
instroom van leerlingen) een kardinale factor, die 
moeilijk valt te beinvloeden, laat staan te manipuleren. 
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En de schoolcultuur, in principe wel te beinvloeden, is 
van die schoolbevolking — en van de onderlinge 
verhoudingen tussen naburige scholen — nog weer 
eens voor een deel afhankelijk! Het is kortom 
belangrijk, terdege te beseffen dat een schoolcultuur 
maar een betrekkelijk kleine factor is in een complex 
geheel en dat ook een schoolcultuur zich niet naar 
believen laat manipuleren. 

Ten tweede is er de vraag van de zogenaamde 
zorgbreedte van het onderwijs. Die is de laatste 
decennia sterk uitgebreid. Onderwijsdoelen zijn 
behalve cognitief ook affectief en sociaal geworden; 
naast leerstofoverdracht kwam begeleiding; het 
onderwijs beoogt achterstanden en vormen van 
lansarmoede' die buiten het onderwijs (zijn) ontstaan, 
te compenseren; scholen beoefenen soms enig sociaal 
werk. Welnu, het bestrijden en voorkomen van 
vandalisme en jeugddelinquentie door (in) het 
onderwijs is een zorgverbreding erbij. Dat is geen 
principieel bezwaar; die eerdere verbredingen hebben 
tenslotte ook plaats gevonden. Maar het is tenminste 
een praktisch probleem. (De morele kwestie laat ik 
hier rusten) 6) Volgens heel wat mensen is de grens 
van wat mogelijk is langzamerhand in zicht, ook al 
omdat bezuiniging, inkrimping en herschikking de 
laatste jaren niet aan het onderwijs voorbij zijn 
gegaan. Het lijkt my daarom niet verstandig, het 
onderwijs op korte termijn op te zadelen met een 
expliciete taakverbreding op het gebied van preventie 
van vandalisme en kleine criminaliteit. Dat is ook niet 
nodig, want uit het hier behandelde en uit de grond-
gedachte van de sociale bindingstheorie — ik gebruik 
met opzet nu alleen de term binding — vloeit voort, dat 
goed onderwijs bindt en dat een goede schoolcultuur 
automatisch enige preventieve werking heeft ten 
aanzien van wangedrag van leerlingen. 

Een derde complicatie ligt in de aard van schoolcul-
tuur zelf. Dit artikel heeft hopelijk een indruk gegeven 
van wat schoolcultuur is, en van de voorwaarden 
waaronder leerlingen zich verbonden kunnen voelen 
met hun school. Maar het zal óók duidelijk zijn 
geworden dat een en ander zich moeilijk laat formule-
ren in termen van een recept. Anders dan geprogram-
meerde instructie, heterogene brugklassen of ongedeeld 
VW0 laat een goede schoolcultuur zich niet imple-
menteren op de manier die bewindslieden, onderwijs-
vernieuwers of schoolleiders graag zien — met een 
concrete en begrensde innovatie-inhoud, een voorop- 
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gezette strategie, enzovoort (Lagerweij, 1981). 
Schoolcultuur is een omvattend concept, dat vooral 
refereed aan relaties tussen een aantal meer traditionele, 
onderwijskundige taxonomische eenheden (prestatie-
eisen; beoordelingsnormen en -vormen; begeleidings-
structuren ; organisatiemodellen; enz.), veel meer dan 
aan die afzonderlijke eenheden zelf. Een goede 
schoolcultuur is daarom ook niet gebonden aan een 
specifieke, bijvoorbeeld traditionele of juist moderne 
invulling van zo'n onderwijskundige categorie en heel 
verschillend ingerichte scholen kunnen een even 
goede of even slechte schoolcultuur hebben. 

Dat maakt schoolcultuur tot een opgave eerder dan 
tot een taak, en tot een doel eerder dan tot een 
middel. Naar dat doel kun je met allerlei middelen 
streven; de opgave kan een school zichzelf stellen in 
de vorm van allerlei, niet noodzakelijkerwijs nieuwe 
of alternatieve taken. 

Aanhangsel: enkele suggesties 

Desondanks tot slot nog enkele meer concrete 
suggesties en aangrijpingsspunten. Ze pretenderen 
geenszins het begrip schoolcultuur te dekken." 

Reynolds (1976b) vermoedde onder meer, dat op de 
betere scholen in zijn onderzoek het leerlingenmentoraat 
(het 'prefect system') een heilzame invloed had. 
Begeleiding van jongere door oudere leerlingen helot 
jongere leerlingen. Maar in ons verband is veel 
belangrijker, dat het oudere leerlingen een zinvolle en 
verantwoordelijke taak geeft, een eigen status, en 
daarmee een motief om zich (meer) met school 
verbonden te voelen. In Nederland komen vormen 
van leerlingenmentoraat nog weinig voor; het lijkt de 
moeite waard, er mee te experimenteren. Reynolds 
(o.c.) en Junger-Tas (1983) leggen er terecht de nadruk 
op dat je de verantwoordelijke mentor-rollen dan ook 
uitdrukkelijk door szwakke', moeilijke of tot spijbelen 
geneigde leerlingen moet laten vervullen. Doel is niet, 
lastige leerlingen onder curatele te stellen van brave, 
maar lastige leerlingen meer te binden aan school 
door status, verantwoordelijkheid en erkenning. 
Verder mag een leerlingenmentoraat niet drijven op 
vrijblijvendheid en goede wil. le moet er uren voor 
inruimen in je roosters, de leerlingmentoren er een of 
meer uren voor vrijstellen, ze erbij ondersteunen. Een 
leerlingenmentoraat moet worden ingebouwd in de 
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schoolorganisatie (De Vries, 1983). Het zou goed zijn 
als de overheid daarbij hielp, met faciliteiten, 
taakuren en in de sfeer van regelgeving. 

Systematische, zichtbare aandacht voor doorzichtige 
en billijke beoordeling van leerlingen is goed. De 
Groot (1966), Mooij (1980) en Noizet en Caverni 
(1983) hebben laten zien, hoe zogenaamde vergelijken-
de beoordeling zwakke leerlingen op een systematische 
manier ontmoedigt. De Vries (1983), Natriello (o.c.) 
en Bijlsma en Wilders (1985) signaleerden de onvrede 
en de frustratie die het gevolg zijn van ondoorzichtig-
held en onvoorspelbaarheid van beoordelingen in de 
ogen van leerlingen. Nergens wordt z6 veel en z6 vaak 
beoordeeld als in het voortgezet onderwijs en de 
aanvaardbaarheid van al die oordelen voor leerlingen 
is essentieel. Een school die daaraan veel aandacht 
besteedt, voorkomt frustratie onder haar leerlingen.' 8  

Een goede registratie van schoolverzuim is belangrijk. 
Maar de grootste kunst is, op verzuim prompt te 
reageren. Dat doet ook een spijbelcomputer niet, al 
kun je hem met een cassettebandje wel laten telefoneren 
(Cornelisse, 1985). Spijbelaars rapporteren soms dat 
hun school helemaal niet reageert op hun afwezigheid 
en ze vatten dat begrijpelijkerwijze op als een gebrek 
aan belangstelling (zie onder anderen: Jaspers e.a., 
1985; Derriks, De Kat en Roede, 1987)' 9 . En andersom 
wordt door leerlingen die conrector of die mentor het 
meest gewaardeerd, die er op soms wonderbaarlijke 
wijze in slaagt absentie wel op te merken en erop te 
reageren met een telefoontje, een uitbrander, straf of 
een knipoog. Het verschil tussen geen enkele reactie 
en een knipoog is dus essentieel. 

Met verzuimregistratie kun je als school nog jets 
heel anders doen, namelijk de gang van zaken op je 
eigen school systematisch evalueren. Wanneer wordt er 
verzuimd? Bij welke vakken? Op welke uren? Wat 
zouden we daaraan kunnen veranderen? (zie Windt, 
1983). Reid (1985) adviseert scholen zelfs om markt-
onderzoek te doen onder de eigen leerlingen. (Het 
lijkt mij billijk en verstandig, de eigen leraren daarin 
66k te betrekken). Zonder twijfel kan kritische 
zelf-evaluatie veel waardevolle gegevens opleveren, 
aanknopingspunten om het schoolklimaat (nog) 
verder te verbeteren. Bovendien geldt dat de school 
die dit aandurft, met dat feit zelf al iets heeft gewonnen: 
openheid, bespreekbaarheid van problemen. 

Tenslotte noem ik nog de mogelijkheid van baalda-
gen, althans van een `verlichte' aanwezigheidsregeling 
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Noten 

voor oudere leerlingen (zie o.a.: Raad voor het 
Jeugdbeleid, 1985; Mulder, 1977; De Vries, Roede en 
Derriks, 1987). Door leerlingen in bijvoorbeeld de 
bovenbouw een beperkt aantal snipperdagen en (of) 
baaluren toe te staan legaliseer je wat toch gebeurt en 
doe je daarbij een expliciet beroep op hun autonomie 
en hun verantwoordelijkheidsgevoel. In ruil daarvoor 
kun je met meet recht en met meer succes aandacht 
en inzet van leerlingen vragen, als ze wel aanwezig 
zijn. Zelfbeschikking is betere schikking, zeker in onze 
tijd. 

' Deze opvatting vind je vooral in 
ouder onderzoek (vergelijk het 
overzicht van Van der Grift, 1985). 
Verder komt de autonome invloed 
van de school relatief slecht naar 
voren in extensief, kwantificerend 
onderzoek omdat de relevante 
schoolkenmerken zich daarin 
moeilijk laten operationaliseren 
(De Vries en Peetsma, 1986). 

Een aardige kritiek op de deels 
ideologische inzet van de 'school 
effectiveness'- discussie in de 
Verenigde Staten geeft Hacker 
(1984). 
3  Vandaar dat aaneengesloten 
roosters en meer toezicht op 
leerlingen — aanbevelingen van de 
Commissie Kleine Criminaliteit 
(1984) en Staatssecretaris Ginjaar-
Maas (1985) — 'an sich' niet zullen 
bijdragen aan het terugdringen 
van kleine (jeugd-)criminaliteit. 
Aaneengesloten roosters kunnen 
bovendien de verveling en beleefde 
monotonie bij leerlingen vergroten 
(Mooij, 1985, De Vries, 1987) en 
ook `toezichr kan in kwade 
gevallen averechtse gevolgen 
hebben (zie paragraaf 5 van dit 
artikel). 
4  Denk aan sociaal-psychologische 
theorieen van sociale vergelijking 
(Festinger, 1954) en referentiegroep 
(Shibutani, 1955) en aan de 
criminologische theorie van de 
'differential association' (Suther- 

land, 1973). 
Zo'n eenzijdig samengestelde 

'zwakke' leerlingenpopulatie is 
ook voedingsbodem voor zoge-
naamde anti-schoolcultuur onder 
leerlingen: Hargreaves (1967); 
Rutter e.a., (o.c.); Mooij (1982). 

Scholen bestaan in locale 
configuraties, waarbinnen zij om 
leerlingen en om de reputatie van 
de eigen school met elkaar 
wedijveren. Sommige aspecten van 
afzonderlijke scholen en van 
schoolculturen ontlenen hun 
betekenis in hoge mate áán de 
configuratie waarvan ze deel 
uitmaken (De Vries, 1987). 

Stone en Wehlage specificeren 
deze problemen niet maar bedoelen 
kennelijk, dat gebrek aan structuur 
óók tot uitval leidt, misschien 
onder dezelfde leerlingen. 
8  Wel bleken milieu- en instroom-
factoren voor de verklaring van 
delinquentie veel belangrijker dan 
voor die van verzuim en schoolsuc-
ces: Rutter e.a., o.c. 

Het effect op delinquentie was 
in Rutters studie relatief het 
kleinst. Delinquentie was het 
buitenbeentje onder de effect-ma-
ten, vooral door het zeer sterke 
effect van de spreiding van de 
instroom ('academic balance of 
intake'). 
w Opvallend afwezig in de 
verschilllende studies zijn de 
klassieke onderwijskundige 
aspecten: leerstof (curriculum) en 
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onderwijsvorm (didactiek). Die 
zijn in ons verband relatief 
onbelangrijk, zeker binnen de zeer 
beperkte variatiebreedte waarin ze 
in het voortgezet onderwijs 
voorkomen. 
" Reynolds (1976a): Op scholen 
waar een overeenkomst ('truce') 
bestaat win je als leerling niet 
noodzakelijkerwijs aan status 
(aanzien) door dingen te doen die 
de school en de leraren afkeuren. 
Vergelijk Hargreaves (1967) en 
Rutter e.a. (o.c.). 
12  Veel voorwaarden die buiten de 
school liggen — in de opvoeding, 
begaafdheid, levensomstandighe-
den van de leerling of in de 
macro-ontwikkelingen van de 
samenleving als geheel — moeten 
natuurlijk 66k vervuld zijn. 
13  Vergelijk Stone en Wehlage 
(o.c.) over de ineffectiviteit van 
extreem `progressivistische' 
schoolculturen. 
H Dit is in experimenteel, sociaal-
psychologisch onderzoek aange-
toond; het wordt meestal verklaard 
uit zogenaamde attributie- en 
zelf-perceptieprocessen. Zie o.a.: 
Bern (1972), Deci (1975), Lepper 
en Greene (1973). 
u In dit opzicht is de sociale 
controle of bindingstheorie 
letterlijk te tweeslachtig. De 
nadruk moet op binding liggen, 
zoals aanbevolen door Junger-Tas 
(1985b). Ook de Commissie Kleine 
Criminaliteit (1984) en Staatssecre-
taris Ginjaar-Maas (1985) onder-
kennen het verschil tussen 
concrete en binding onvoldoende. 
Toezicht is (nog) geen binding en 
het is bijvoorbeeld zeer de vraag 
of het vasthouden van leerlingen 
binnen school hun binding dal.' die 
school zal bevorderen. Ik denk 
van niet. 
16 Leeflang (1982); 'Ministers 
hebben mijn zorgbreedte door-
dacht/ en telkens verder uitgeme-
ten./ Zij scheppen en bevelen mijn 
veelzijdigheid/ en slaan mu j tot 

geleerde en gebedsgenezer,/ zijn 
zelf in nevelen gehuld'. 
" Voor o.a. een overzicht van in 
de literatuur aanbevolen remedies 
voor schoolverzuim en schooluit-
val, zie De Vries en De Jong 
(1987); vergelijk De Vries, Roede 
en Derriks (1987). 
18  Een deel van de aandacht die 
scholen aan beoordelingskwesties 
schenken, en van de consideratie 
die leraren met hun leerlingen 
hebben, blijft bovendien binnen de 
muren van de docentenkamer. 
Leerlingen weten er niets van. 
Vandaar ook het belang van de 
zichtbaarheid van een en ander. 
' 9  Het blijven boeven natuurlijk, 
want zij hebben zich in de eerste 
plaats zelf onttrokken aan de 
school en aan het oog van de 
meester. Lukt dat, dan gaan ze 
klagen! Een voorbeeld van de 
vaak dubbelzinnige eisen die 
leerlingen — mensen in het 
algemeen — stellen aan anderen. 
Docenten zijn zich daarvan niet 
altijd bewust. 
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Experiment criminaliteitspre-

ventie binnen het LBO 

drs. M. J. M. Mutsaers* 

Inleiding 

Tot slot van dit themanummer van Justitiele 
Verkenningen over school en criminaliteit wordt een 
eerste kennismaking met het zogenaamde Scholenex-
periment gepresenteerd. Dit onderzoeksproject wordt 
uitgevoerd door het WODC in het kader van het 
beleidsplan Samenleving en Criminaliteit (1985) op 
aanbeveling van de Commissie Kleine Criminaliteit 
(ook wel naar haar voorzitter de Commissie Roethof 
genoemd). Haar definitie van kleine criminaliteit luidt 
als volgt: massaal voorkomende strafbaar gestelde 
gedragingen die door de politie kunnen worden 
getransigeerd (geschikt) of bij een eerste overtreding 
in het algemeen door de officier van justitie worden 
afgedaan dan wel door de rechter worden bestraft met 
maximaal een geldboete en/of een voorwaardelijke 
vrijheidsstraf en die — vooral door hun massaliteit — 
hinderlijk zijn of de gevoelens van onveiligheid bij de 
burgerij bevorderen (Interimrapport Commissie 
Kleine Criminaliteit, 1984). Als vormen waarin kleine 
criminaliteit — sinds enige tijd ook wel `veel voorko-
mende criminaliteit' genoemd — zich voordoet ziet de 
commissie onder andere (voetbal)vandalisme, 
fietsendiefstal, inbraak in woningen, lichtere vormen 
van (openlijk) geweld en fraude bij het openbaar 
vervoer. Daarnaast onderscheidt zij kleine verkeerscri-
minaliteit die, vanwege de aparte positie die deze 
volgens de commissie zou innemen, geen onderwerp 
van onderzoek binnen het Scholenexperiment is, in 
tegenstelling tot de hierboven genoemde delicten. 
. De commissie heeft zogenaamde profielschetsen 

•opgesteld van de delicten die zij begrijpt onder kleine 
criminaliteit. Daarin zijn beschreven het begrip zelf, 

* De auteur is onderzoeker van het WODC in het kader van 
het beleidsplan Samenleving en Criminaliteit. 
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de omvang en ontwikkeling daarvan, de achtergronden, 
de daders en slachtoffers en het met betrekking tot de 
desbetreffende vorm van kleine criminaliteit gevoerde 
beleid. Met name de daders en de achtergronden in 
het algemeen verdienen hier enige toelichting. Ze 
verklaren waarom juist een scholenexperiment tot de 
aanbevelingen van de Commissie Roethof behoorde 
en waarom dit op scholen voor Lager en Individueel 
Technisch Onderwijs (LTO/ITO) wordt uitgevoerd. 
Hoewel vrouwen en meisjes een steeds groter aandeel 
leveren in de kleine criminaliteit wordt het merendeel 
van deze delicten nog altijd gepleegd door mannelijke 
daders. Het betreft in de meeste gevallen jongens 
(klein geweld, vandalisme), jonge mannen (inbraak, 
fraude bij het openbaar vervoer) of beide groepen 
(fietsendiefstal, voetbalvandalisme). De fraudeurs bij 
het openbaar vervoer zijn afkomstig uit alle sociale 
lagen van de bevolking; de daders van de overige 
delicten behoren tot de sociaal-economisch lagere 
bevolkingsklassen. Ze ondervinden als gevolg van 
algemene maatschappelijke ontwikkelingen minder 
sociale controle dan vroeger en zijn sociaal minder of 
weinig geintegreerd, hebben met andere woorden 
minder persoonlijke banden met hun ouders/verzor-
gers en overige opvoeders zoals leraren en sporttrainers. 

Dit inzicht bracht de Commissie Kleine Criminaliteit 
ertoe beleidsaanbevelingen te doen die As doel 
hebben de binding van de opgroeiende generatie aan 
de maatschappij te versterken. Dit doel is overgenomen 
als een van de drie hoofdlijnen van het beleidsplan 
Samenleving en Criminaliteit met als resultaat 
ondermeer de uitvoering van een experiment op 
scholen, de plaats waar jongeren verreweg het 
grootste deel van hun tijd doorbrengen. En aangezien 
scholen voor LTO/ITO (nog altijd) bezocht worden 
door met name jongens met een lagere sociaal-econo-
mische achtergrond, is gekozen voor een aantal 
scholen van dat type als plaats van handeling van het 
Scholenexperiment. 

Het is reeds genoemd, het Scholenexperiment is een 
onderzoeksproject. Dit betekent dat naast een 
experiment ook een onderzoek er deel van uitmaakt. 
In het navolgende zal, na de bespreking van relevante 
literatuur en de schoolpraktijk die de inhoud van het 
experiment mede hebben bepaald, een beschrijving 
van de inhoud van het experiment worden gegeven. 
Vervolgens zal het parallel aan het experiment 
lopende onderzoek worden toegelicht. Voorlopige 
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resultaten van de zogenaamde nulmeting, die deel 
uitmaakt van het onderzoek, worden gepresenteerd in 
de slotparagraaf. 

Aanwijzingen uit literatuur en schoolpraktijk 

Literatuur 
De genoemde hoofdlijn van het beleidsplan 

Samenleving en Criminaliteit in het kader waarvan 
het Scholenexperiment wordt uitgevoerd — versterking 
van de binding aan de maatschappij van de opgroeiende 
generatie — vindt zijn oorsprong in de theorie van de 
sociale binding of sociale integratie. Deze theorie stelt 
dat mensen minder delinquent gedrag zullen vertonen 
naarmate zij meei betrokken zijn bij en beter functio-
neren in de samenleving en daarvan deel uitmakende 
instituties; kortom naarmate zij beter sociaal geInte-
greerd zijn (Hirschi, 1972). Tot de belangrijkste 
socialiserende instituties voor jongeren kunnen 
worden gerekend het gezin (primair), de school en de 
vrije tijdsbesteding (secundair). Uit zowel onderzoek 
in eigen land als daarbuiten blijkt steeds weer de 
volgende relatie tussen school en criminaliteit: 
mislukken op school bezit een grote voorspellings-
kracht met betrekking tot (later) delinquent gedrag 
(Bruinsma en Klok, 1985; Junger-Tas, 1983; Nijboer 
en Dijksterhuis, 1983; Rutter, 1979). Meer nog dan 
tussen delinquentie en sociale status (indien gedefini-
eerd naar het beroep van de vader) blijkt er bovendien 
een verband te bestaan tussen delinquentie en 
gevolgde, al dan niet afgemaakte, opleiding. Overigens 
hangen ook sociale status en type genoten onderwijs 
samen. 

In Nederland komt met name onder leerlingen van 
het Lager Beroepsonderwijs en het Middelbaar 
Algemeen Vormend Onderwijs (LBO respectievelijk 
MAVO) delinquent gedrag voor. Dit komt overeen 
met het beeld van de daders van kleine criminaliteit in 
de door de Commissie Roethof opgestelde profielschet-
sen van de daaronder begrepen delicten (zie Inleiding). 
Relevant aangrijpingspunt in de bestrijding van kleine 
criminaliteit lijkt daarom te zijn het voorkomen dat 
leerlingen (voortijdig) `misluke en/of gedesillusioneerd 
de school verlaten. 

Indicaties voor mislukken op en/of gedesillusioneerd 
raken door school zijn onder andere spijbelen, slechte 
leerprestaties, regelmatige verwijdering uit de klas 
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vanwege lesondergravend gedrag en schooluitval. Dit 
zijn tevens uitingen van een negatieve schoolmotivatie 
en -houding. Als factoren die mede de schoolmotivatie 
van jongeren negatief bepalen worden wet genoemd 
de samenleving als geheel (jeugdwerkloosheid met als 
gevolg twijfel aan het nut van diploma's), het gezin/ 
milieu (veranderingen in de functie ervan, toenemende 
problemen zoals echtscheiding), de leerlingen/indivi-
duen zelf, het onderwijs als systeem (sluit niet meer 
aan op de arbeidsmarkt, is bovendien inhoudelijk niet 
meer vernieuwd sinds de Mammoetwet) en schoolty-
pische kenmerken (Raad voor het Jeugdbeleid, 1985; 
Spanjaard, 1985). Dit betekent dat voorwaarden voor 
de schoolmotivatie en voor het al dan niet `mislukken' 
op school zowel binnen als buiten de school te vinden 
zijn. Opmerkelijk is dat de gemeente Leiden in een 
nota (1985) over haar spijbelopvangproject concludeert 
dat 75 Wo van de motieven voor ongeoorloofd school-
verzuim ligt in de kenmerken van de school en de 
schoolbeleving door de leerlingen. 

In de onderzoeksliteratuur wordt een aantal 
maatregelen genoemd in het kader van de binnen-
schoolse voorwaarden die gericht zijn op het voorko-
men dat leerlingen voor- en vroegtijdig de school 
verlaten (Arends e.a., 1984; Bijlsma en Wilders, 1985; 
Junger-Tas, 1985; gemeente Leiden, 1985; Raad voor 
het Jeugdbeleid, 1985, Rutter, 1979). (Ongeoorloofde) 
afwezigheid van leerlingen moet vroegtijdig worden 
gesignaleerd door middel van een adequaat registra-
tiesysteem. Bij de interpretatie van de registratiegege-
yens en de daarop volgende reactie door de school 
dienen niet alleen de getallen op zich maar ook de 
achtergronden van de absentie een rot te spelen. Ook 
belangrijk zijn motiverende leerkrachten die staan 
voor wat ze overdragen en op een als vanzelf sprekende 
manier orde kunnen houden. Daarbij dienen zij meer 
aandacht te besteden aan de begeleiding van hun 
leerlingen, weliswaar met ondersteuning van pedago-
gisch deskundigen. Ze mogen deze niet uitsluitend 
overlaten aan de officieel aangewezen leerlingbegelei-
ders. Daarnaast wordt erop gewezen dat een grotere 
betrokkenheid van de leerlingen bij de school bereikt 
kan worden door hen een grotere zelfstandigheid en 
verantwoordelijkheid te geven, onder andere met 
betrekking tot het bepalen en maken van huiswerk. 
Andere auteurs pleiten daarentegen voor een gestruc-
tureerder schoolleven en juist meer huiswerk voor de 
leerlingen. Hun binding aan school zou daardoor 
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worden vergroot, waardoor hun kans op schoolsucces 
eveneens groter zou worden. Eensgezind is men over 
de preventieve rol die de school met betrekking tot 
spijbelen en voortijdig schoolverlaten op zich zou 
moeten nemen. Mogelijkheden daartoe ziet men 
bijvoorbeeld in het creeren van binnenschoolse 
opvangmogelijkheden voor de zwakkere leerlingen 
(potentiele schooluitvallers), waardoor ook zij motivatie 
aan het onderwijs zelf zouden kunnen ontlenen. 

Sociale instituties buiten de school waarin de 
voorwaarden voor de schoolmotivatie en -houding 
van jongeren te beinvloeden zijn, zijn het gezin en de 
vrije tijdsbesteding. Het gezin betreft echter zozeer de 
prive-sfeer dat hierin alleen ingegrepen' zou kunnen 
worden waar het gaat om contacten met school. 
Daarbij blijkt dat jongeren de school enerzijds en de 
thuissituatie en de vrijetijdsbesteding anderzijds 
beschouwen als bijna tegengestelde levensgebieden 
(Bal e.a., 1984). Volgens de literatuur moet een betere 
aansluiting tussen school- en thuismilieu bereikt 
worden door de ouders meer bij het schoolgebeuren 
te betrekken. Wat betreft de vrije tijdsbesteding wijst 
onder anderen Spanjaard (1985) op het belang van de 
buitenschoolse vriendengroepen waarin bepaalde 
attituden, zoals houding tegenover onderwijs en 
criminaliteit, algemeen worden.aangenomen dan wet 
afgewezen. Junger-Tas (1985) en de Raad voor het 
Jeugdbeleid (1985) pleiten in dit verband voor 
nauwere contacten tussen het onderwijs enerzijds en 
club- en buurthuizen en sportverenigingen, als 
plaatsen waar jongeren hun vrije tijd veelal besteden, 
anderzijds. 

De verwachting is dat wanneer alleen de maatregelen 
op het terrein van de binnenschoolse voorwaarden of 
alleen die op het terrein van de buitenschoolse 
voorwaarden worden uitgevoerd, hun mogelijke 
positieve effecten minder groot zijn dan bij een 
integrate aanpak. Misschien zullen ze zelfs worden 
tegengewerkt door het ontbreken van `complementaire' 
maatregelen. Beide groepen maatregelen beogen 
immers alle te beInvloedenlevensgebieden van 
jongeren te bestrijken: het leven op school, het leven 
thuis en de vrije tijdsbesteding. In concreto: het is 
voorstelbaar dat een door de school door middel van 
extra leerlingbegeleiding.bewerkstelligde positieve 
schoolhouding thuis wordt ondermijnd door een 
absolute desinteresse voor school van de kant Van de 
ouders. Dit pleit voor een zoveel mogelijk geIntegreerde 
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aanpak van de (indicaties voor) een negatieve 
schoolmotivatie en — houding en voor — en vroegtijdig 
schoolverlaten. 

Praktijk 
In voorbereidende gesprekken met de zogenaamde 

experimentele school in het Scholenexperiment werd 
gewezen op een aantal omstandigheden die op deze 
school een snelle en adequate reactie op de problemen 
spijbelen en kleine criminaliteit in de weg blijken te 
staan en deze mogelijk zelfs in de hand werken. Deze 
fenomenen zijn veelal kenmerkend voor het gehele 
Lager en Individueel Technisch Onderwijs en geven 
een beeld van de achtergrond waartegen het Scholen-
experiment wordt uitgevoerd. 

Een van deze verschijnselen is de veelvuldige 
wisseling onder met name de docenten in de technische 
vakken. Dit is te wijten aan de zogenaamde aanzuigende 
werking van het Middelbaar Beroepsonderwijs 
(M BO) en het bedrijfsleven. Mede hierdoor is er 
weinig continufteit in de verantwoordelijkheden van 
de leerkrachten ten opzichte van de leerlingen. 

Ook ontbreekt voldoende continuiteit in de 
spijbelcontrole. De concierges en klasse-leerkrachten 
behoren de klasseboeken te controleren op spijbelende 
en te laat gekomen leerlingen aan de hand van 
standaardkaarten waarop door de ouders/verzorgers 
van de leerlingen de reden voor het eventuele verzuim 
moet zijn aangetekend. De nauwgezetheid waarmee 
dit gebeurt en de inhoud van de reactie die volgt op 
ongeoorloofde absentie is sterk afhankelijk van de 
persoon van de klasse-leerkracht. 

Een ander probleem is het te geringe contact tussen 
de ouders/verzorgers van de leerlingen en de school. 
De ouderavonden worden slechts bezocht door een 
kleine groep gemotiveerde ouders. Bovendien hebben 
hun kinderen juist geen problemen op en met school, 
spijbelen ze niet of nauwelijks en hebben ze geen 
plannen de school voortijdig te verlaten. 

Daarnaast kampt men met het probleem dat 
aankomende leerlingen en hun ouders/verzorgers, 
vanwege de inhoudelijke veranderingen die het lager 
technisch onderwijs de laatste jaren heeft ondergaan, 
veelal verkeerde verwachtingen van de school hebben. 
De jongeren denken op een ambachtsschool te komen 
en haken dan ook af in de eerste twee klassen waar 
voornamelijk algemeen vormende vakken gedoceerd 
worden. 
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Dat niet alleen het LTO/ITO als onderwijstype 
maar ook de leerlingenpopulatie in de loop der jaren 
sterk veranderd is yanwege het toegenomen aantal 
ITO-leerlingen in het LTO, heeft eveneens consequen-
ties. Deze toename dient om de dating van het totale 
leerlingenaantal te compenseren; het MAVO neemt 
namelijk om dezelfde reden de voorheen goede 
LBO-leerlingen aan. Algemeen gesproken zijn 
daardoor de leerlingen cognitief minder ontwikkeld in 
vergelijking met vroeger. Dit brengt problemen met 
zich mee waarop jonge docenten tijdens hun opleiding 
niet zijn voorbereid en waarmee oudere docenten 
geen ervaring hebben opgedaan. 

Ook de specifieke problematiek rond de zogenaamde 
anderstaligen (met name Marokkanen), die ongeveer 
15% van de leerlingenpopulatie uitmaken, ervaart men 
als ernstig. Er zijn zogenaamde taakuren voor deze 
leerlingen beschikbaar gesteld door het Ministerie van 
Onderwijs en Wetenschappen maar geen extra 
faciliteiten zoals bijvoorbeeld een als noodzakelijk 
beschouwde remedial teacher, iemand die door 
middel van een individuele aanpak leerstoornissen 
probeert op te heffen. Ook in verband met potentiele 
schooluitvallers, waaronder verhoudingsgewijs veel 
Marokkaanse leerlingen, is dit gemis groot. Leerlingen 
die, om welke reden dan ook, slecht te handhaven 
zijn, worden vaak at te snel naar een andere school 
gestuurd of vrijgesteld van de leerplicht. 

Voorts rijzen er problemen wanneer een leerling 
dreigt af te haken vanwege zijn thuissituatie en de 
school de gewenste directe hulp niet kan bieden 
(afgezien van de vraag of dat haar taak is). Hierbij 
moet worden aangetekend dat de ervaringen met 
maatschappelijke instanties waarnaar zij zonodig 
doorverwijst niet erg positief zijn. 

Tot slot moet genoemd worden het probleem van de 
lesuitval. Jaarlijks valt ongeveer eenderde van alle 
lessen uit om uiteenlopende redenen. Vooral wanneer 
het zogenaamde blokuren van vier tot zes lesuren voor 
de technische vakken betreft, is het onmogelijk de 
leerlingen op school te houden en te motiveren voor 
eventuele lessen die volgen op de uitgevallen uren. 

Discrepantie 
Uit het voorafgaande moge blijken dat er een zekere 

discrepantie bestaat tussen de aanbevelingen uit de 
literatuur met betrekking tot de (binnenschoolse) 
voorwaatden voor de onderwijshouding en -motivatie 
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van jongeren en de realiteit van de schoolpraktijk. Bij 
de vaststelling van de inhoud van het Scholenexperi-
ment is getracht zoveel mogelijk te zoeken naar een 
'gulden middenweg' tussen de in de literatuur 
genoemde ideaaltypische wensen ten aanzien van de 
schoolpraktijk en de beperkingen van die praktijk zelf. 

De inhoud van het experiment 

Vooraf 
De these die ten grondslag ligt aan het Scholenex-

periment sluit aan bij de theorie van de sociale 
binding of sociale integratie en luidt als volgt. Kleine 
criminaliteit, gepleegd door scholieren, kan onder 
andere worden tegengegaan door te voorkomen dat 
leerlingen (voortijdig) `misluke en/of gedesillusioneerd 
de school verlaten. De hiertoe door de onderzoekslite-
ratuur gesuggereerde en door de onderwijspraktijk op 
hun gebruikswaarde geschatte maatregelen zijn 
binnen het Scholenexperiment omgezet in zogenaamde 
deelexperimenten. Het (voorlopige) doel dat het 
Scholenexperiment zich heeft gesteld is het tegengaan 
van spijbelen en voortijdig schoolverlaten — als zeer 
belangrijke indicaties van `mislukken' op school — en 
daarmee kleine criminaliteit door leerlingen van het 
LTO/ITO. Middelen die daartoe aangewend worden 
zijn een geautomatiseerde spijbelregistratie en 
-controle, extra leerlingbegeleiding die met name is 
gericht op potentiele schooluitvallers en het ontwikke-
len van een alternatief voor lesuitval (deelexperimen-
ten). Deze maatregelen refereren aan de in de vorige 
paragraaf onderscheiden binnenschoolse voorwaarden 
voor de schoolmotivatie en -houding van jongeren en 
daarmee hun al dan niet geslaagde schoolcarriere. 
Daarnaast zijn er, in aansluiting op de literatuur, 
plannen voor bepaalde deelexperimenten met 
betrekking tot de buitenschoolse voorwaarden om de 
bepleite integrate aanpak te realiseren. Deze volgen in 
de tijd op de eerstgenoemde categorie en zijn in de 
hierna volgende beschrijving buiten beschouwing 
gelaten. 	 • 	• , 

De genoemde deelexperimenten die geheel binnen 
de school worden uitgevoerd zijn van onderscheiden 
aard. Allereerst wordt immers getracht het spijbelen 
en eventueel daarop volgend voortijdig schoolverlaten 
terug te dringen door middel van de zogenaamde 
spijbelcomputer. Dit is overeenkomstig een van de 
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belangrijkste suggesties van staatssecretaris Ginjaar-
Maas van Onderwijs en Wetenschappen in haar 
beleidsnotitie over schoolverzuim in het voortgezet 
onderwijs (1985). Een veelgehoorde klacht uit de 
onderwijspraktijk is echter dat een spijbelregistratie-
en -controlesysteem — hoe sluitend ook — zijn doel 
voorbij schiet indien daarop geen adequate en 
systematische leerlingbegeleiding aansluit. Aan dit 
bezwaar komt de tweede hoofdmoot van het Scholen-
experiment tegemoet. Deze bestaat, zoals gezegd, uit 
een uitgebreide(re) leerlingbegeleiding met daaraan 
gekoppeld de mogelijkheid daaruit gebleken gewenste 
en noodzakelijke aanpassingen op individueel en 
schoolniveau door te voeren. 

Om redenen van inhoudelijke en onderzoekstechni-
sche aard worden de verschillende deelexperimenten 
`trapsgewijs' ingevoerd, dat wil zeggen na elkaar en 
elkaar ondersteunend. Het (geautomatiseerde) 
spijbelregistratie- en -controlesysteem dient namelijk 
als basis voor de overige deelexperimenten. Bovendien 
moeten de effecten van dit systeem en die van de 
deelexperimenten gericht op (extra) leerlingbegelei-
ding, in verband met de door het Scholenexperiment 
beoogde beleidsaanbevelingen, apart kunnen worden 
vastgesteld. In dit licht is het eveneens noodzakelijk 
dat het Scholenexperiment plaats vindt op twee 
zogenaamde controlescholen, naast de experimentele 
school. Voor beide delen van het experiment, 
enerzijds de spijbelregistratie en -controle en anderzijds 
de leerlingbegeleiding, moet immers worden gecontro-
leerd om na te kunnen gaan welke de effecten van de 
onderscheiden delen zijn. 

Derhalve is op zowel de experimentele als op de 
eerste controleschool het Scholenexperiment gestart 
met de invoering van de spijbelcomputer, het eerste 
deelexperiment. Deze `draaie effectief vanaf februari 
1987 en zal gedurende het gehele project op beide 
scholen in werking blijven. Vanaf het begin van het 
schooljaar 1987-1988 zullen vervolgens de deelexperi-
menten in het kader van de (extra) leerlingbegeleiding 
worden ingevoerd uitsluitend op de experimentele 
school. Op de tweede controleschool wordt geen van 
de deelexperimenten ingevoerd. Deze taak- en 
rolverdeling dient men in gedachten te houden bij het  
lezen,van de onderstaande beschrijving van de 
deelexperimenten in de volgorde waarin ze ingevoerd 
worden. 
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Spijbelcomputer 
Door middel van de spijbelcomputer is het mogelijk 

onmiddellijk en gedocumenteerd te reageren naar de 
ouders/verzorgers van die leerlingen van wie de 
absentie zonder opgegeven reden is geconstateerd. In 
de praktijk betekent dit dat er 's morgens gebeld 
wordt naar de ouders/verzorgers van de leerlingen die 
de middag'ervoor onaangekondigd verzuimden. 
's Middags gebeurt dit voor de leerlingen die de 
ochtend van dezelfde dag zonder opgaaf van redenen 
afwezig waren. Door een dergelijk blijk van controle 
en overzicht moet het de leerlingen (en de voor hen 
verantwoordelijke volwassenen) duidelijk worden dat 
spijbelen zelden onopgemerkt en daarmee onbestraft 
blijft. Het primaire doel van de spijbelcomputer is 
leerlingen die spijbelen zonder daaraan ten grondslag 
liggende structurele problemen, daarvan te weerhou-
den. Daardoor !open zij niet de kans af te glijden naar 
ernstiger spijbelvormen, die op hun beurt structurele 
leer- of anderssoortige problemen kunnen veroorzaken, 
waarmee het begin van een negatieve spiraal gemaakt 
zou zijn. 

Als tweede doel heeft het geautomatiseerde 
spijbelregistratie- en -controlesysteem de registratie 
van zogenaamde achtergrondgegevens van alle 
leerlingen. Deze achtergrondgegevens — zoals hun 
sexe, leeftijd, (jaar)klas, prestatieniveau en vorige 
opleiding(en) — kunnen aldus in verband gebracht 
worden met hun eventuele spijbelgegevens die onder 
andere spijbelfrequentie, vakken, en tijdstip betreffen. 
Door deze koppeling van gegevens kan een beter 
beeld worden verkregen van de omvang, achtergronden 
en betekenis van het spijbelen in het algemeen en van 
het spijbelen van de individuele leerling in het 
bijzonder. Hieruit zijn consequenties af te leiden voor 
de praktijk van de uitvoering van de overige deelexpe-
rimenten en voor eventuele veranderingen in het 
schoolbeleid. 

Spijbe/functionaris 
De zogenaamde spijbelfunctionaris heeft tot taak 

om — in eerste instantie op grond van de gegevens uit 
de spijbelcomputer — de ondanks de verscherpte 
controle frequent spijbelende leerlingen persoonlijk te 
benaderen. Deze speciaal in het kader van het 
Scholenexperiment aangestelde persoon probeert te 
achterhalen welke de individuele spijbelpatronen van 
deze leerlingen — en daarmee eventuele 'spijbelstrate- 
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giedn' — zijn en welke redenen daaraan ten grondslag 
liggen. Van eventuele problemen op school of thuis 
wil hij de aard en omvang begrijpen, in samenspraak 
met andere bij de leerling betrokkenen — zoals, 
docenten, ouders/verzorgers — om zo tot een 'diagnose' 
te kunnen komen. Op grond daarvan wil hij de 
oorzaken van de eventuele problemen achterhalen om 
uiteindelijk individuele 'hulpvragen' te kunnen 
formuleren: wat moet er gebeuren, welke veranderingen 
op welke gebieden moeten worden doorgevoerd, 
welke acties moeten worden ondernomen om de 
vergaande demotivatie voor school (van de frequent 
spijbelende leerlingen) tegen te gaan en zo mogelijk 
om te zetten in positieve motivatie voor school? 
Wanneer het antwoord op een hulpvraag niet 
gevonden kan worden in het dagelijkse (school)leven, 
verwijst de spijbelfunctionaris door naar de zogenaam-
de combiklas of instanties buiten de school. 

Combiklas 
Deze klas is bestemd voor die leerlingen die het 

risico lopen de school zonder diploma te verlaten. Als 
indicaties voor schooluitval, waarover informatie 
wordt geleverd door de spijbelcomputer en de 
spijbelfunctionaris, worden gezien veelvuldige 
afwezigheid door spijbelen en regelmatige verwijdering 
uit de klas vanwege lesondergravend gedrag. De 
praktijk leert dat beide, gecombineerd of niet, leiden 
tot slechte leerprestaties dan wel daar een gevolg van 
zijn. De combiklas wil open staan voor alle leerlingen 
die welke (combinaties van) gedragingen dan ook 
vertonen die wijzen op een slechte schoolintegratie en 
dreigende schooluitval. 

Doel van de combiklas is het individueel begeleiden 
van potentiele voortijdig schoolverlaters naar een 
volledige terugkeer in het reguliere onderwijs van de 
school. Deze individuele begeleiding bestaat, afhanke-
lijk van de hulpvraag, uit deels een orientatie op de 
algemene technieken en deels een ondersteuning van 
de algemeen vormende vakken. Een algemene 
technische orientatie kan enerzijds inzicht bieden in 
de verbinding tussen school en (beroeps)praktijk 
teneinde ongemotiveerde leerlingen opnieuw te 
interesseren voor het bestaande schoolprogramma. 
Anderzijds kan ze een basis bieden aan die leerlingen 
die (nog) niet weten wat zij met de toekomst willen en 
wat ze nu kunnen. Door middel van een ondersteuning 
van de algemeen vormende vakken kunnen hiaten in 
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de basiskennis duidelijk worden, waarop inhaalpro-
gramma's met specifieke middelen kunnen worden 
ingezet, bijvoorbeeld op het gebied van mondeling 
taalbegruik, spelling, schrijfvaardigheid of rekenen. 
Daarnaast wordt in de combiklas (school)maatschap-
pelijke ondersteuning geleverd. Deze bestaat uit een 
combinatie van persoonlijke gesprekken met de 
leerlingen waardoor een vertrouwensband kan 
ontstaan en de achter de hulpvraag liggende proble-
matiek verduidelijkt kan worden. Verder vindt er 
overleg plaats met docenten en leerlingbegeleiders en 
onderhoudt men contact met de ouders, waarbij er 
speciale aandacht is voor de ouders van allochtone 
leerlingen. Ook behoort nazorg voor de in het 
reguliere onderwijs teruggeplaatste leerlingen tot het 
takenpakket van de combiklas. 

Twee belangrijke principes in de praktijk van de 
combiklas zijn de regel dat iedere leerling in aanmer-
king komt voor plaatsing en niet met een 'wachtlijst' 
geconfronteerd mag worden en het streven stigmatise-
ring te voorkomen. Beide principes brengen met zich 
mee dat leerlingen, afhankelijk van de aard van hun 
problemen en het resultaat van hun bezoeken aan de 
combiklas, tijdelijk in deze klas geplaatst worden. Dat 
wil zeggen gedurende een of meerdere dagdelen in de 
week en gedurende een bepaalde periode in het 
schooljaar. Dit betekent dat de combiklas zowel wat 
betreft leerlingen als wat betreft hun problematiek een 
voortdurend wisselende samenstelling heeft en in feite 
niet voldoet aan het algemene beeld van een klas, van 
een vrij homogene groep leerlingen. Twee speciaal ten 
behoeve van het Scholenexperiment aangestelde 
ervaren leerkrachten geven leiding aan de combiklas. 

Alternatief voor lesuitval 
Nog weinig geconcretiseerd is het voorstel tot een 

alternatief voor lesuitval als vierde deelexperiment. 
Daarom wordt hier volstaan met de opsomming van 
de eisen waaraan het moet voldoen. Het te ontwikkelen 
alternatief voor lesuitval moet in staat zijn — ook en 
zeker in de ogen van de leerlingen — een zinvolle 
vervanging te zijn voor zowel algemeen vormende als 
praktijkgerichte vakken. Daarbij moet het in te zetten 
zijn in alle vier de leerjaren. Ook moet het in de 
hoogste twee klassen bruikbaar zijn voor alle verschil-
lende beroepsrichtingen. Dit alternatief moet boven-
dien een schooljaar lang steeds iets nieuws te bieden 
hebben en zo weinig mogelijk in herhaling vervallen. 
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Tot slot moet een adequate terugkoppeling gegeven 
worden opdat men op de hoogte blijft van zijn 
leerwinst. 

Bij dit alles wordt gedacht aan de ontwikkeling van 
een lespakket met onder andere zelf-instruerend 
lesmateriaal. Overleg hierover wordt gevoerd met 
landelijke stichtingen en instanties die zich hier 
speciaal mee bezig houden en plaatselijke instellingen 
als een spijbel-opvangproject en een project voor 
zogenaamde randgroepjongeren. 

De opzet van het evaluatie-onderzoek 

In het evaluatie-onderzoek dat deel uitmaakt van 
het Scholenexperiment zijn de variabelen spijbelen en 
voor- en vroegtijdig schoolverlaten enerzijds en kleine 
criminaliteit gepleegd door scholieren anderzijds het 
belangrijkst. Het doel van de genoemde deelexperi-
menten is immers deze fenomenen te bestrijden. 
Onderzocht moet worden of a) de voorgestelde 
veranderingen in de school nu werkelijk ongeoorloofd 
schoolverzuim en schooluitval tegengaan en of b) dit 
gepaard gaat met vermindering van klein crimineel 
gedrag door de leerlingen van met name de experi-
mentele school. Om de effecten van de verschillende 
deelexperimenten op de genoemde onderzoeksvaria-
belen vast te stellen, worden op en rond de drie 
onderzoeksscholen van tijd tot tijd op verschillende 
manieren verschillende soorten gegevens verzameld. 

Welke soorten gegevens? 
— Voorgegevens onderzoeksscholen 
Op de betrokken scholen is, voordat het eerste 

deelexperiment — de spijbelcomputer — van start ging, 
informatie verzameld over de scholen zelf. Deze 
informatie betreft de karakterisering van de taakver-
deling en specialisatie, de interne communicatie, het 
lesrooster, het schoolreglement, het onderwijsprogram-
ma en de vormingsactiviteiten, de differentiatie, de 
selectie van leerlingen en leerkrachten, de begeleiding 
van leerlingen en de externe contacten. Deze `voorge-
gevens onderzoeksscholen' maken deel uit van de 
nulmeting en zijn verzameld door middel van 
onderzoek van de schoolarchieven, observatie/registra-
tie in de scholen en ondervraging van sleutelinforman-
ten zoals een directielid, de coordinator van de 
leerlingbegeleiding, een decaan en een concierge. Ze 
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dienen om de overeenkomsten en verschillen tussen 
de onderzoeksscholen vast te stellen teneinde te 
voorkomen dat verschillen in meetresultaten ten 
onrechte aan de verschillende deelexperimenten 
worden toegeschreven. 

— Voorgegevens onderzoeksbuurten 
In de buurten rondom de onderzoeksscholen is, 

eveneens voorafgaand aan de invoering van de 
spijbelcomputer, informatie verzameld over de 
buurten zelf. Deze informatie betreft de grootte en 
opbouw van de buurt, de aanwezige voorzieningen en 
faciliteiten, de staat van onderhoud waarin de 
verschillende gebouwen en voorzieningen verkeren, 
de samenstelling van de bevolking en de onderlinge 
contacten, de omvang en de aard van de voorkomende 
kleine criminaliteit en de functie van de buurt in 
kwestie. Deze `voorgegevens onderzoeksbuurten' 
maken net als de voorgegevens over de onderzoeks-
scholen deel uit van de nulmeting. Ze zijn verzameld 
door middel van archiefonderzoek bij de gemeenten, 
observatie/registratie in de buurten en de ondervraging 
van sleutelinformanten zoals bewoners van verschil-
lende leeftijden en uit diverse bevolkingsgroepen, een 
buurthuiswerker, een wijkagent en een buschauffeur 
in iedere buurt. Ze dienen om een beeld te geven van 
de sociale en materiele gelegenheid tot het plegen van 
kleine criminaliteit in de onderzoeksbuurten. Hiertegen 
kunnen de officiele, voor die buurten geldende, 
criminaliteitscijfers worden afgezet. 

— Spijbelcomputer 
Door middel van dit apparaat wordt dagelijks 

bijgehouden welke leerlingen tijdens welke lesuren 
om welke reden absent waren. Door voortdurende 
vergelijking van deze dagstaten kan een eventueel 
verloop in de spijbelcijfers opgemerkt worden, die kan 
wijzen op effecten van de verschillende deelexperimen-
ten (waaronder de spijbelcomputer zelf). Deze cijfers 
worden, eveneens met behulp van de spijbelcomputer, 
in verband gebracht met gegevens over de leerpresta-
ties, eventuele schorsingen en verwijderingen uit de 
klas en de achtergronden van de leerlingen. Deze 
werkwijze wordt alleen op de experimentele en eerste 
controleschool gevolgd. Op de tweede controleschool 
worden de klasseboeken geraadpleegd voor een 
overzicht van het spijbelgedrag van de leerlingen. 
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— Leerlingvragenlijsten 
Deze bestaan uit vijf categorieen vragen, namelijk 

over hun achtergrond, hun schoolhouding en de mate 
waarin ze op school geIntegreerd zijn, hun spijbelgedrag 
als indicatie daarvoor, hun vriendenkring en vrijetijds-
besteding en de mate waarin zij zich schuldig maken 
aan kleine criminaliteit (voorgesteld als een manier 
van vrije tijdsbesteding). De uitkomsten van deze 
vragenlijsten worden in verband gebracht met hun 
achtergrond- en spijbelgegevens in de spijbelcomputer 
respectievelijk de klasseboeken en de voorgegevens 
over de onderzoeksscholen en -buurten. Ze dienen om 
het beeld van de te onderscheiden belangrijkste 
onderzoeksvariabelen — ongeoorloofd schoolverzuim, 
voor- en vroegtijdig schoolverlaten en kleine crimina-
liteit door de leerlingen — te completeren en verschui-
vingen in de stand van zaken van deze variabelen aan 
het licht te brengen. 

— Case klassen 
Deze klassen — een eerste en een derde — zijn 

representatief wat betreft spijbel- en klein crimineel 
gedrag en daarom aangewezen als zogenaamde case 
klassen. Dit betekent dat alle leerlingen van deze 
klassen — dus niet alleen de frequent spijbelende 
en/of delinquente leerlingen — individueel gevolgd 
worden door middel van regelmatige half-gestructu-
reerde interviews waarin ze 'hun verhaal kwijt • 
kunnen'. Het gaat daarin eveneens om vragen over 
schoolhouding en -motivatie (inclusief spijbelgedrag), 
vriendenkring en vrije tijdsbesteding, waaronder het 
plegen van kleine criminaliteit, en de veranderingen 
in de school in het kader van het Scholenexperiment 
(deelexperimenten). Ook de leerkrachten en de leden 
van het niet-onderwijzend personeel die betrokken 
zijn bij deze klassen, zullen over deze onderwerpen 
aan de hand van vragenlijsten worden benaderd. Op 
deze manier kan de informatie die verkregen wordt 
uit de grootschalige afname van de leerlingvragenlijsten 
worden genuanceerd en uitgediept. 

Welke soorten metingen? 
In het Scholenexperiment worden twee soorten 

metingen verricht, namelijk zogenaamde totaalmetin-
gen — waartoe ook de nulmeting behoort — en 
zogenaamde tussenmetingen. Deze metingen worden 
aangeduid met het moment waarop zij worden 
uitgevoerd en leveren (combinaties van) de hierboven 
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genoemde onderzoeksgegevens op. 
De totaalmetingen vinden plaats aan het begin en 

eind van ieder onderscheiden experiment-deel, 
namelijk als nulmeting die reeds is afgenomen 
voordat met het experiment als zodanig is gestart en 
waarvan de eerste resultaten in de volgende paragraaf 
worden besproken. Vervolgens nadat het geautomati-
seerde spijbelregistratie- en -controlesysteem in de 
scholen is nimplementeerd en tot slot nadat de 
deelexperimenten met betrekking tot de extra 
leerlingbegeleiding zijn uitgevoerd. Ten behoeve van 
de nulmeting zijn de hierboven genoemde voorgegevens 
over de onderzoeksscholen en -buurten verzameld, is 
de leerlingvragenlijst voor de eerste keer afgenomen 
en zijn spijbelcijfers vastgesteld. De overige totaalme-
tingen bestaan uit een herhaling van de nulmeting 
maar vanzelfsprekend zonder de verzameling van de 
voorgegevens. 

De tussenmetingen worden verricht in de loop van 
de implementatie van de geautomatiseerde spijbelregi-
stratie en -controle en na de invoering van ieder 
afzonderlijk deelexperiment gericht op leerlingbegelei-
ding. Ze bestaan uit de vaststelling van tussentijdse 
spijbelcijfers en de afname van de half-gestructureerde 
interviews aan de leerlingen en begeleiders van de 
case klassen. 

De eerste resultaten van de nulmeting 

Vooraf 
De nulmeting, die is verricht voordat de deelexperi-

menten van start gingen, diende ertoe de stand van 
zaken met betrekking tot spijbelen, voor- en vroegtijdig 
schoolverlaten en kleine criminaliteit op de onderzoeks-
scholen vast te stellen. Op deze punten moeten de 
scholen vergeleken worden teneinde te voorkomen 
dat eventuele verschillen in de uitkomsten van de 
effectmetingen ten onrechte worden toegeschreven 
aan de invloed van de verschillende deelexperimenten. 

Op basis van de verzamelde ivoorgegevens onder-
zoeksscholen' (zie vorige paragraaf) wordt nu 
allereerst een — summier — beeld geschetst van de 
experimentele school en de eerste controleschool. 
Deze dienen als achtergrond van de voorlopige 
uitkomsten van de eerste afname van de leerlingvra-
genlijsten die vervolgens zullen worden gepresenteerd 
en de uitgangssituatie van het Scholenexperiment 
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weergeven. Het gaat hierbij om 535 leerlingen — de 
helft van zowel de experimentele school (314) als de 
eerste controleschool (221) — die 'at random' zijn 
aangewezen en uitgenodigd voor een interview. De 
tweede controleschool wordt bij deze beschrijving van 
de eerste resultaten van de nulmeting buiten beschou-
wing gelaten. 

Voorgegevens onderzoeksscholen 
Zowel de experimentele school als de eerste 

controleschool zijn scholen voor algemeen bijzonder 
onderwijs. Ze zijn niet openbaar maar vertegenwoor-
digen evenmin een bepaalde geloofs- of levensovertui-
ging. In de praktijk betekent dit dat ze verplicht zijn 
leerlingen aan te nemen die elders — om welke reden 
dan ook — geweigerd zijn. 

Beide scholen hebben zowel een afdeling voor 
Lager Technisch Onderwijs als een afdeling voor 
Individueel Technisch Onderwijs (LTO/ITO); de 
experimentele school heeft respektievelijk 429 en 228 
leerlingen, de controleschool heeft respektievelijk 347 
en 262 leerlingen. Dat betekent dat op de eerste 
controleschool verhoudingsgewijs nogal wat meer 
zwakkere leerlingen zitten dan op de experimentele 
school. 

De controleschool is onlangs gefuseerd met een 
school voor Lager en Individueel Huishoud- en 
Nijverheidsonderwijs (LHNO/IHNO), waarvan nog 
eens 154 leerlingen aflcomstig zijn. Momenteel wordt 
op deze school gewerkt aan een integratie van het 
LTO en LHNO enerzijds en van het ITO en IHNO 
anderzijds in de de eerste twee leerjaren. De fusie 
heeft nogal wat problemen met zich meegebracht. Zo 
botsen het schoolreglement en het systeem van 
leerlingbegeleiding van de twee oorspronkelijke 
scholen op veel punten met elkaar. Daarnaast is de 
keuze aan beroepsrichtingen voor alle leerlingen 
uitgebreid met die van de voormalige school voor 
LHNO/IHNO, hetgeen roostertechnische moeilijkhe-
den oplevert. Ook veroorzaakt het feit dat nu lesgegeven 
wordt in twee gebouwen roostertechnische problemen. 
Daarnaast werkt deze omstandigheid spijbelen in de 
hand: leerlingen die op dezelfde dag in twee gebouwen 
les hebben raken nog wel eens de weg naar het 
tweede gebouw 	Overigens gaat het in het 
Scholenexperiment en daarom ook in het hierna 
volgende uitsluitend om (de leerlingen van) het LTO 
en ITO. 
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Naast de voor het LBO gebruikelijke vier leerjaren 
bestaat op zowel de experimentele school als de 
controleschool de mogelijkheid een vijfde leerjaar te 
volgen. Tijdens dit vijfde leerjaar kunnen de leerlingen 
of eindexamen in een tweede beroepsrichting of 
eindexamen op een hoger niveau in dezelfde beroeps-
richting doen. 

Op beide scholen bestaan de beroepsrichtingen 
bouwtechniek, electrotechniek en mechanische 
techniek. Daarnaast verzorgt de controleschool de 
beroepsrichtingen fijnmetaaltechniek en motorvoertui-
gentechniek. Als enige in de wijde omtrek heeft de 
experimentele school de beroepsrichting consumptieve 
techniek in haar aanbod. 

Het onderscheid in aangeboden beroepsrichtingen 
verklaart de verschillende mate waarin de beide sexen 
op de scholen vertegenwoordigd zijn. Van de leerling-
populatie op de experimentele school maken ongeveer 
11% meisjes deel uit. Voor de controleschool is dit 
percentage nog geen 3%. De verklaring voor dit 
aanzienlijke verschil is de aanwezigheid van de 
beroepsrichting consumptieve techniek op de 
experimentele school, die gevolgd wordt door vrijwel 
alle daar aanwezige meisjes. 

Ook van andere verschillen is de aanwezigheid van 
de beroepsrichting consumptieve techniek op de 
experimentele school een belangrijke oorzaak. Ten 
opzichte van de controleschool heeft deze school een 
opvallend groot aantal leerlingen in het derde en 
vierde leerjaar vanwege de jaarlijkse instroom van 
leerlingen in de derde klas in de beroepsrichting 
consumptieve techniek. Zij volgden elders de eerste 
twee leerjaren en hebben doorgaans een positieve 
schoolmotivatie. Dit blijkt uit het feit dat zij bewust 
van school zijn veranderd en hun bereidheid een vaak 
(veel) grotere afstand naar school af te leggen. 
Daarnaast vervult de experimentele school met name 
voor de beroepsrichting consumptieve techniek een 
regionale functie. Ongeveer de helft van haar leerlingen 
is afkomstig uit plaatsen buiten Utrecht; voor de 
controleschool is dit percentage 17%. 

Van de landen van herkomst van de leerlingen van 
de controleschool zijn geen percentages bekend. Wel 
is duidelijk dat deze school tweemaal zoveel Turkse 
leerlingen heeft als de experimentele school. Verder 
heeft zij als enige van beide scholen Surinaamse en 
Antilliaanse leerlingen naast ongeveer evenveel 
Marokkanen als leerlingen uit andere landen dan 
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Nederland. De verschillende percentages op de 
experimentele school zijn: 8.2% Marokkanen, 2.5% 
Turken en 1.6% leerlingen uit andere landen. Hoewel 
de controleschool nogal wat meer buitenlandse 
leerlingen heeft dan de experimentele school, beschikt 
zij niet — zoals de experimentele school — over een 
zogenaamde coordinator anderstaligen. Wel krijgen 
de allochtone leerlingen op de controleschool apart 
les in Nederlands en Wiskunde. 

Volgens de sleutelinformanten van beide scholen is 
ongeveer 70% van de leerlingen afkomstig uit 
zogenaamde sociaal zwakkere milieus. Zij zien als 
indicaties daarvoor het felt dat de ouders/verzorgers 
weinig of geen opleiding hebben genoten en het 
gegeven dat de gezinnen van een laag inkomen of een 
uitkering leven. 

Hiermee samen hangen volgens diezelfde sleutelin-
formanten enkele opvallende psychologische kenmer-
ken van de leerlingen, die door hen vrijwel unaniem 
worden genoemd. Het gaat hierbij om kenmerken als 
een hoge negatieve faalangst, (zeer) weinig zelfvertrou-
wen, een gering concentratievermogen, emotionele 
geremdheid dan wel ongeremdheid en zintuiglijke en 
verstandelijke stoornissen die kunnen leiden tot 
ontwikkelingsachterstanden. In het algemeen hebben 
zowel LTO- als ITO-leerlingen deze kenmerken, al 
komen ze in veel sterkere mate voor bij de ITO-leer-
lingen. 

Bij de selectie en begeleiding van leerlingen wordt 
hiermee rekening gehouden. Op beide scholen moeten 
aanstaande ITO-leerlingen en allochtone leerlingen 
een cognitieve test afleggen. Bovendien moeten op de 
experimentele school buitenlandse leerlingen en 
tussentijdse instromers een praktische test doorstaan. 
Noch op de experimentele school noch op de 
controleschool worden echter leerlingen geweigerd. 
De leerlingbegeleiding berust op beide scholen in 
eerste instantie bij de mentoren of klassedocenten, die 
bijvoorbeeld ook de spijbelaars bestraffen. In geval 
van ernstige problemen worden deze op de experimen-
tele school besproken in de zogenaamde staf van 
leerlingbegeleiders en afdelingscoOrdinatoren. Op de 
controleschool wordt naar oplossingen voor zwaardere 
problemen van ITO-leerlingen gezocht in een team 
bestaande uit de zogenaamde ITO-coOrdinator en de 
leerkrachten die aan de ITO-afdeling lesgeven. 
Zwaardere problemen van LTO-leerlingen worden in 
plenaire lerarenvergaderingen besproken. Beide 
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scholen worden in hun leerlingbegeleiding gesteund 
door een schoolpedagoge die daartoe voor iedere 
school anderhalf uur in de twee weken beschikbaar is. 

Leerlingen met leertechnische, psycho-sociale en/of 
gedragsmatige problemen botsen nogal eens met het 
schoolreglement. Zo bestaan er sancties op onder 
andere lesondergravend gedrag, te laat komen en 
spijbelen. De gehanteerde schoolregels op de experi-
mentele school zijn nagenoeg gelijk aan die op de 
controleschool. Met name wat betreft de absentieregi-
stratie en -controle is er echter een belangrijk verschil 
— een interessant gegeven gezien het doel van het 
Scholenexperiment. Op de controleschool zijn de 
leerlingen namelijk te alien tijde verplicht op de eerste 
dag dat zij weer op school zijn een door hun ouders/ 
verzorgers ondertekend briefje mee te nemen met 
daarop verme1d de reden van hun afwezigheid. Indien 
zij dit niet bij zich hebben, worden ze weer naar huis 
gestuurd. Het laat zich raden dat vanwege deze 
verplichting ouders/verzorgers zich vaak genoodzaakt 
zien spijbelgedrag van hun kinderen anders te 
benoemen. Op de experimentele school geldt eveneens 
de regel dat de ouders/verzorgers de afwezigheid van 
hun kinderen schriftelijk verklaren. Leerlingen zonder 
briefje wordt de toegang tot het schoolgebouw echter 
niet ontzegd. Gevallen van ongeoorloofd schoolver-
zuim worden hierdoor dan ook eerder als zodanig 
onderkend, hoewel het ook hier een probleem is dat 
ouders/verzorgers vaak onjuiste redenen opgeven 
voor de afwezigheid van hun kinderen. 

Een — naast spijbelen — belangrijke reden waarom 
de leerlingen hun lessen niet volgen is het verschijnsel 
van de lesuitval. Hoewel dit op de controleschool 
minder voorkomt dan op de experimentele school is 
het op beide scholen een groot probleem te noemen. 
Op de controleschool lost men dit probleem gedeeltelijk 
op door gedurende de (lange) middagpauze zoveel 
mogelijk een vervanging voor de uitgevallen lessen 
aan te bieden. 

Tot slot van deze eerste schets van de experimentele 
school en de eerste controleschool in het Scholenex-
periment dient nog een belangrijk verschil tussen 
beide scholen genoemd te worden. Terwij1 het 
lerarencorps op de experimentele school jaarlijks 
nagenoeg helemaal wisselt, blijven de leerkrachten 
van de controleschool vaak gedurende (het grootste 
deel van) hun carriere aan deze school verbonden. 
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Leerlingvragenlijsten 
— Achtergrond 
Verreweg de meeste geinterviewden zijn jongens 

(515 of 96,3%); daarnaast zijn 20 (3,7%) meisjes 
ondervraagd, waarvan er 16 afkomstig zijn van de 
experimentele school. Op het LTO zitten 342 (66,4%) 
jongens en 18 (90%) meisjes. Voor het ITO zijn de 
aantallen respectievelijk 173 en 2. 

Bijna eenvijfde deel (18,1%) van de leerlingen is 
aflcomstig uit het buitenland (13,5% van de experimen-
tele school.tegen 24,4% van de controleschool). Van 
hen is meer dan de helft (60%) afkomstig uit Marokko, 
bijna een kwart (22,6%) komt uit Turkije en 8,2% is 
van Surinaamse en Antilliaanse afkomst. Van de 
allochtone leerlingen heeft ruim driekwart in het land 
van herkomst op school gezeten. Bijna 70% van hen 
zegt (een beetje) in hun eigen taal te hebben kunnen 
lezen en schrijven toen ze naar Nederland kwamen. 
Momenteel is slechts bij een kwart de voertaal thuis 
Nederlands. Opmerkelijk zijn de percentages met 
betrekking tot het schooltype (LTO/ITO) dat zij 
volgen. Van de Turkse leerlingen zit 63,6% op het 
LTO; slechts 36,3% van de Marokkaanse leerlingen 
volgt dit schooltype tegen 71% van de Nederlandse 
leerlingen. Vanzelfsprekend gelden de complementaire 
percentages voor het ITO. 

Uit de stad Utrecht is 64,9% van de geinterviewde 
leerlingen aflcomstig (59,3% van de exPerimentele 
school tegen 72,4% van de controleschool). Vijftien 
leerlingen van de experimentele school — die, zoals is . 
gebleken, een regionale functie vervult — komen zelfs 
van buiten de provincie Utrecht. 

Van de vaders van de leerlingen is 64,8% werkzaam 
als ongeschoold of geschoold arbeider of als lagere 
employee; bijna een kwart is zonder werk. Voor de 
experimentele school is de verhouding als volgt: 
15,7% is ongeschoolde, 27,2% is geschoolde arbeider; 
24% is lagere employee en 20,7% heeft geen werk. De 
percentages voor de controleschool verschillen nogal 
daarvan en zijn respectievelijk 10,3%, 34,5% 17,5% en 
27,3%. Ook de redenen waarom sommige vaders geen 
werk hebben, zijn voor beide scholen anders. Van de 
vaders van de leerlingen van de experimentele school 
zijn er officieel evenveel werkloos als afgekeurd. 
Daarentegen zit verreweg het grootste deel van de 
vaders zonder werk van de leerlingen van de controle-
school in de WAO. Ongeveer tweederde van de 
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moeders heeft geen werk; voor driekwart van hen is 
de reden daarvan het feit dat zij huisvrouw zijn. 

— Schoolhouding 
Van de schoolhouding en -integratie van de 

genterviewde leerlingen is het volgende bekend. 
Tweederde van hen vindt dat de opleiding die ze 
volgen, geschikt is om het door hen gewenste beroep 
later te kunnen uitoefenen (72,1% van de experimentele 
school tegen slechts net de helft van de controleschool); 
74 leerlingen (13,8%) hebben twijfels over de geschikt-
heid van hun opleiding en 46 leerlingen (8,6%) vinden 
dat zij een verkeerde keuze hebben gemaakt. Toch wil 
90,3% van de leerlingen de school afmaken en een 
diploma halen. Van hen die de school het liefst direct 
zouden willen verlaten, wil tweederde gaan werken en 
wil eenvijfde van opleiding veranderen. 

Ruim de helft van de leerlingen, op zowel de 
experimentele als de controleschool, heeft ambitie na 
de huidige opleiding verder te leren. Van hen wil 
42,8% naar het MBO en 15 leerlingen (5%) willen 
daarna zelfs naar het Hoger Beroepsonderwijs. 15,7% 
kiest voor een speciale vakschool en 6% wil een 
(extra) vijfde leerjaar in het LTO volgen. 

Van de geinterviewde leerlingen zegt op beide 
scholen 63% goed tot heel goed met hun docenten te 
kunnen opschieten; slechts 3,6% (4,4% van de 
leerlingen op de experimentele school tegen 2,3% van 
de leerlingen op de controleschool) kan volgens eigen 
zeggen (absoluut) niet met hen overweg. Daarnaast 
blijkt 65% van de leerlingen (62,5% van de experimen-
tele school tegen 68,3% van de controleschool) waarde 
te hechten aan de mening van hun docenten. Niet 
genteresseerd daarin is 21,3% (24,7% respectievelijk 
16,7%). 

Ongeveer 94% van zowel de leerlingen als hun 
ouders vindt een goed rapport belangrijk; slechts ruim 
1% staat daar onverschillig tegenover. Daarentegen 
zegt slechts 48,6% van de leerlingen dat zij altijd hun 
huiswerk maken (42,3% van de experimentele school 
tegen 57% van de controleschool). Voor 17,2% (18,6% 
respectievelijk 15,4%) hangt het maken van huiswerk 
af van de vakken; 30,3% (33% respectievelijk 26,2%) 
zegt het soms wel en soms niet te maken. Daarnaast 
controleert volgens de leerlingen 47,3% van hun 
ouders consequent of zij hun huiswerk hebben 
gemaakt (43,6% van de ouders van de leerlingen van 
de experimentele school tegen 57% van de controle- 
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school); 30,8% vindt dit uitsluitend een zaak van hun 
kind (34,9% respectievelijk 15,4%). 

Voor beide scholen geldt dat ongeveer eenvijfde van 
de leerlingen zichzelf ziet als behorend tot de besten 
van de klas. Tweederde (68%) rekent zichzelf tot 'de 
middenmoot'. Slechts 27 leerlingen (5%) vinden 
zichzelf wat betreft schoolprestaties een slechte 
leerling. Toch is bijna eenvijfde van de leerlingen 
(18,1%) minstens een keer blijven zitten (15,7% van de 
experimentele school tegen 21,8% van de controle-
school). 

— Spijbelgedrag 
Van de 535 geinterviewde leerlingen zegt 23,2% nu 

en dan (tot drie keer in de maand) te spijbelen; 7,5% 
(40 leerlingen) spijbelt (zeer) regelmatig (minimaal 
eens in de week). Voor de experimentele school zijn 
de percentages respectievelijk 26,6% en 9,9%, voor de 
controleschool zijn ze achtereenvolgens 18,1% en 
4,1%. Van alle leerlingen die zeggen min of meer 
regelmatig te spijbelen (bijna eenderde deel) zegt de 
helft dat hun ouders daarvan op de hoogte zijn. Bijna 
eenvijfde (18%) van de ouders blijkt niet te reageren 
wanneer zij te weten komen dat hun kinderen hebben 
gespijbeld. Tien procent van de ouders van de 
spijbelaars probeert hen daarvan af te brengen door 
redelijk met hen te praten, de rest van de oudeys 
wordt boos en/of geeft straf. Toch verbloemt een 
kwart van de ouders wel eens bewust het spijbelgedrag 
van hun kinderen tegenover de school. 

De helft van de (40) frequent spijbelende leerlingen 
zegt een tot twee keer in de week ongeoorloofd absent 
te zijn. De andere helft geeft spijbelfrequenties tot tien 
keer in de week op. Ten aanzien van eventuele 
spijbelpatronen en -strategieen is uit de interviews met 
hen het volgende af te leiden. Bijna de helft van de 
veelvuldig spijbelende leerlingen zegt losse uren (in de 
middag) van school weg te blijven; ruim een kwart 
spijbelt in het algemeen hele dagen. Een meerderheid 
(62,5%) verzuimt regelmatig gedurende het gehele 
schooljaar; de rest spijbelt volgens eigen zeggen 
vooral in het trimester voor en na de zomervakantie. 
Favoriet is het alleen spijbelen (65%); een kwart 
spijbelt bij voorkeur met klasgenoten. Ms aanleidingen 
om te spijbelen worden genoemd een tussenuur in het 
rooster of een uitgevallen les (12-20%), bepaalde 
vakken (25%) en de persoon van de docent (25%). 
Onvoldoende of niet geleerd huiswerk of een proefwerk 
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blijkt nauwelijks tot spijbelen aan te zetten. De helft 
van de frequent spijbelende leerlingen zegt overigens 
zelf geen duidelijke redenen voor hun spijbelgedrag te 
zien. 

— Crimineel gedrag 
In de leerlingvragenlijst is geinformeerd naar 

zestien delicten. In tabel 1 wordt allereerst — in 
volgorde van frequentie — aangegeven welk percentage 
van de (535) leerlingen zich daaraan volgens eigen 
zeggen schuldig heeft gemaakt gedurende de eerste 
vier maanden van het schooljaar 1986-1987. Om de 
volgende redenen wordt hierbij geen onderscheid 
gemaakt tussen de experimentele school en de eerste 
controleschool. Ten eerste ontlopen de cijfers elkaar 
niet zoveel; bovendien scoren op precies de helft van 
de delicten de leerlingen van de experimentele school 
hoger dan die van de controleschool en omgekeerd. 
Verklaringen hiervoor zijn nog niet gevonden. 
Vervolgens is aangegeven welk percentage van de 
opgegeven delicten ontdekt is, welk percentage door 
de politie respectievelijk — indien van toepassing — 
door functioneel toezicht houdenden en de ouders/ 
verzorgers ontdekt is. 

Hierbij dient opgemerkt te worden dat deze 
gegevens werden verkregen direct na kerstmis en de 
jaarwisseling. Dit verklaart wellicht het grote percen-
tage brandstichting (kerstbomen) dat landelijk slechts 
9% bedraagt. De cijfers laten zien dat met name die 
delicten zijn ontdekt, waarvan de gevolgen onmiddellijk 
en duidelijk aan de dag treden (brandstichting, 
vandalisme, inbraak en vechten/mishandeling). 
Hooguit een kwart van de door de geinterviewde 
leerlingen opgegeven delicten blijkt ontdekt te zijn 
door de politie (inbraak/insluiping); het gemiddelde 
percentage is echter slechts 8,3%. Aan de ouders/ver-
zorgers is eveneens zeer weinig bekend over de 
criminaliteit onder hun kinderen (gemiddeld 5,5%). 
Ook hier geldt dat men met name op de hoogte is 
wanneer het desbetreffende delict duidelijk sporen 
heeft achtergelaten (vechten/mishandeling). Bij vijf 
van de zestien delicten waarover de leerlingen zijn 
ondervraagd, is sprake van functioneel tciezicht. 
Hoewel dit zeker een bijdrage heeft geleverd aan de 
ontdekking van door de leerlingen gepleegde crimina-
liteit, blijkt toch veel hiervan te zijn ontsnapt aan de 
aandacht van degenen die met functioneel toezicht 
zijn belast. 
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Tabel 1: Overzicht van 16 delicten, gepleegd en ontdekt, 
volgens leerlingvragenlijst, in procenten (n = 535) 

Delict Frequen- Ontdekt Politie 	Fuctio- Ouders 
tie 	 neel toe- 

zicht 

Brandstichting 	32,1% 45,3% 18,0% 	 2,3% 

Grafity 	 27,9 	25,5 	4,6 	 6,0 

Heling 	 21,7 	15,3 	3,5 	 8,9 

Zwart rijden o.v. 	17,6 	22,4 	0,0 	13,8% 	6,3 

Vandalisme alg. 	14,4 	35,1 	22,0 	 1,2 

Vechten/mishand. 14,2 	80,3 	15,7 	 32,8 

Winkeldiefstal 	13,8 	25,7 	5,4 	13,5 	4,0 

Winkelfraude 	13,8 	13,5 	0,0 	6,7 	6,7 

Vandalisme toy. 11,2 	58,4 	11,6 	 5,0 

personen 
Fietsendiefstal 	10,7 	19,3 	8,7 	 5,2 

Diefstal v. school 5,6 	16,7 	10,0 	3,3 	3,3 

Vandalisme a. 	5,6 	54,4 	3,3 	43,3 	3,3 

school 
Bedreiging met 	5,2 	35,8 	3,5 	 3,5 

wapen 
Vrouwen lastig 	2,8 	13,4 	0,0 	 0,0 

vallen 
Inbraak/insluiping 2,8 	46,7 	26,6 	 0,0 

lnbraak in auto 	1,3 	0,0 	0,0 	 0,0 

De antwoorden van de ondervraagde leerlingen 
geven aanleiding tot het onderscheiden van delicten 
die je bij voorkeur alleen, dan wel met twee personen, 
dan wel in een groepje pleegt. Typische groepsdelicten 
blijken te zijn: vandalisme, grafity, inbraak/insluiping, 
brandstichting en het lastig vallen van vrouwen. Als 
delicten die overwegend met een handlanger zijn 
gepleegd, worden genoemd winkeldiefstal en fietsen-
diefstal. Aan vechten/mishandeling, heling en 
winkelfraude blijkt men zich meestal opererend in zijn 
eentje schuldig te hebben gemaakt. 

- Spijbelgedrag in verband met achtergond en 
schoolhouding 
Bij de hierna volgende gegevens dient in het oog 

gehouden te worden dat de gemiddelde spijbelcijfers 
de volgende zijn. Van de ginterviewde leerlingen zegt 
69,3% nooit te spijbelen; 23,2% spijbelt nu en dan (tot 
drie keer in de maand) en 7,5% spijbelt regelmatig 
(minimaal eens in de week). Opvallend is dat laatstge-
noemde categorie uit uitsluitend jongens bestaat. 
Onder degenen die zo nu en dan spijbelen zijn de 
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meisjes echter ruim over-vertegenwoordigd (60%). 
Daarna spijbelen meer LBO-leerlingen (8,6%) 
regelmatig dan IBO-leerlingen (5,1%). Daarentegen 
spijbelen minder LBO-leerlingen dan IBO-leerlingen 
nu en dan (21,6% tegen 26,2%). Wat betreft het land 
van herkomst van de leerlingen kan gezegd worden 
dat de Marokkaanse leerlingen enigszins — maar niet 
veel — meer spijbelen dan de gemiddelde Nederlandse 
leerling. 

Niet van invloed op de spijbelfrequentie lijken te 
zijn het felt dat de leerling de huidige opleiding al dan 
niet geschikt acht voor het beroep van zijn keuze, het 
belang dat hij en zijn ouders hechten aan een goed 
rapport en het beeld (een goede, middelmatige dan 
wel slechte leerling) dat hij van zichzelf heeft. 
Daarentegen zijn onder degenen die nu en dan of 
regelmatig spijbelen opvallend veel leerlingen die ooit 
zijn blijven zitten (56%). Voorts spijbelt van de 
leerlingen die het liefst de school zouden willen 
verlaten 23,9% frequent. Ook blijkt met het spijbelge-
drag van de leerlingen samen te hangen de mate 
waarin zij menen met hun docenten overweg te 
kunnen. Van degenen die zeggen niet met hen te 
kunnen opschieten, spijbelt ongeveer 11% regelmatig 
en 42% nu en dan. Degenen die een goed contact met 
hun docenten hebben, spijbelen onder het gemiddelde. 
Tot slot blijken de mate waarin de leerlingen hun 
huiswerk maken en de mate van controle daarop door 
hun ouders samen te hangen met hun spijbelgedrag. 
Van degenen die zeggen hun huiswerk altijd te maken, 
spijbelt slechts 3% regelmatig en 15,7% nu en dan. 
Voor degenen die zeggen hun huiswerk nooit te 
maken zijn deze percentages respectievelijk 44% en 
27,7%. Van de leerlingen waarvan de ouders toezien 
op het maken van huiswerk, spijbelt 4,7% regelmatig 
tegen 9,6% van de leerlingen van wie de ouders zich 
niet met het huiswerk bemoeien. Nu en dan spijbelen 
respectievelijk 17,7% tegen 34,5%. 

— Spijbelgedrag in verband met crimineel gedrag 
Tot slot van de presentatie van de eerste cijfers van 

de nulmeting wordt nu bekeken in hoeverre de 
leerlingen die hebben opgegeven in meerdere of 
mindere mate te spijbelen ook zeggen zich gedurende 
de eerste vier maanden van het schooljaar 1986/1987 
schuldig te hebben gemaakt aan kleine criminaliteit 
(tabel 2). Voor tien veel voorkomende delicten 
worden de percentages daders aangegeven die zich 
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Tabel 2: Gepleegde delicten door nooit, nu en dan en 

regelmatig spijbelende leerlingen, in procenten 

Delict 

Brandstichting 	 30,9% 	33,8% 	37,5% 
Grafity 	 26,4 	28,2 	40,0 
Heling 	 20,0 	20,9 	32,5 
Zwart rijden o.v. 	 17,0 	16,1 	27,5 
Vandalisme 	 12,9 	15,3 	25,6 
Vechten/mishand. 	 14,0 	12,1 	22,5 
Winkeldiefstal 	 12,3 	13,7 	27,5 

Fietsendiefstal 	 8,3 	12,9 	25,0 
Bedreiging met wapen 	 4,5 	4,0 	15,0 

Inbraak/insluiping 	 1,6 	4,0 	10,0 

bevinden onder achtereenvolgens de leerlingen die 
nooit, nu en dan en regelmatig spijbelen. 

Uit deze cijfers blijkt duidelijk dat de frequent 
spijbelende leerlingen zich veel meer schuldig maken 
aan kleine criminaliteit dan hun niet-spijbelende 
mede-leerlingen. Daarnaast worden zeven van de tien 
genoemde delicten vaker gepleegd door leerlingen die 
nu en dan spijbelen dan zij die dat nooit doen. De 
verschillen tussen deze percentages zijn echter meestal 
niet zo groot als in de eerstgenoemde vergelijking. 

De aan het Scholenexperiment ten grondslag 
liggende stelling met betrekking tot het samengaan 
van spijbelen en kleine criminaliteit lijkt bevestigd te 
worden door deze cijfers. Het vervolg van het 
experiment moet duidelijk maken of ook de vooron-
derstelling opgaat die zegt dat met het tegengaan van 
het verschijnsel spijbelen ook het verschijnsel kleine 
criminaliteit wordt teruggedrongen. 

Scholenexperiment LBO 

spijbelt 	nu en 	regel- 

nooit 	dan 	matig 
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1 
Blad, J. 
Professor Dessaur en de slechte 
dood; een paar vragen. 
Delikt en delinkwent, 17e jrg., 
nr. 1, januari 1987, blz. 8-12. 

In een redactioneel van Delikt en 
delinkwent is professor Dessaur 
van leer getrokken tegen wat zij 
noemt 'de euthanasie-lobby'. De 
auteur deelt haar negatieve 
mensbeeld in deze niet en gaat de 
discussie aan door het stellen van 
enkele vragen, waarvan de 
beantwoording hem noodzakelijk 
lijkt voor een helder beeld van 
Dessaurs positie en vooral ook 
van de grondslagen van haar 
argumentatie. Met zijn eerste drie 

Literatuuroverzicht 

Algemeen 
Strafrecht en strafrechtspleging 
Criminologie 
Gevangeniswezen 
Reclassering 
Psychiatrische zorg 
Kinderbescherming 
Politie 
Drugs 

vragen, naar aanleiding van de 
uitspraak van Dessaur dat `er in 
de euthanasiekwestie sprake is van 
een beerput, gezien de nauwe 
historische relaties tussen eugene-
tici, euthanatici en de nationaal-so-
cialistische praktijk', beoogt de 
auteur nadere concretisering en 
fundering van deze analyse. De 
overige vijf vragen beogen een 
heel ander facet van het crimineel-
politieke vraagstuk 'euthanasie 
aan te snijden, namelijk de aard 
van de sociale regulering die men 
overweegt en de effecten die men 
daarvan verwacht. Dessaur is 
namelijk van mening dat (aan de 
ene kant) 'het taboe op moord en 
doodslag en het verbod op hulp 
bij zelfdoding beter gehandhaafd 
kan blijven', maar dat (aan de 
andere kant) `niet al het menselijk 
leven met alle mogelijke moderne 
technieken gerekt moet worden'. 
De auteur hoopt, dat professor 
Dessaur op zijn vragen in zal gaan. 
Met literatuuropgave. 

2 
Corstens, G. J. M. 
De justitiebegroting 1987 en het 
jaarverslag OM 1985. 
Delikt en delinkwent, 17e jrg., 
nr. 1, januari 1987, blz. 36-45. 

De auteur bespreekt allereerst 
enkele paragrafen (of gedeelten 
daarvan) uit de justitiebegroting 
1987. Hierbij komen aan de orde: 
(de lengte van) het proces van 
wetgeving; de uitbesteding (aan 
universitaire onderzoekers) van 
criminologisch onderzoek; 
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criminalisering en decriminalise-
ring, waarbij vooral de discrimina-
tie-artikelen worden belicht; de 
slachtofferproblematiek; de 
rechterlijke organisatie, waarbij de 
integratie van arrondissements-
rechtbanken en kantongerechten 
centraal staat; de capaciteitsuitbrei-
ding bij het gevangeniswezen; 
fraude; de stand van zaken van 
enkele wetten en als laatste de 
internationale rechtshulp. Vervol-
gens bespreekt de auteur aan de 
hand van het jaarverslag OM 1985 
het thema Openbaar Ministerie en 
informatievoorziening. Tenslotte 
maakt de auteur fundamenteel 
bezwaar tegen het idee van D.W. 
Steenhuis om een gemeenschappe-
lijke organisatie-cultuur onder 
strafrechtsfunctionarissen te 
creeren. 

3 
Middendorff, W. 
Untemuchungen zur Trunken-
heitskriminalitut im Strassenver-
kehr. 
Blutalkohol, 24e jrg., nr. I, 
januari 1987, blz. 37-48 (BRD). 

De auteur bespreekt twee (Duitse) 
publikaties over alcoholgebruik in 
het verkeer: Untersuchungen zu 
Alkohol und Fahren (Kerner ca.) 
en Riickfallkriminalitat, Fiihrer-
scheinentzug (COppinger en 
Vossen). De eerste betreft het 
verslag van een onderzoek, de 
tweede een verslag van een 
criminologie-congres, dat in 
oktober 1985 in Salzburg gehouden 
werd. Alcohol speelt een rol bij 
ongeveer een kwart van alle 
verkeersongelukken; dit percenta-
ge neemt toe met de ernst van het 
ongeval. Jonge mannen veroorza-
ken de meeste ongelukken door 
rijden onder invloed. Bij een 
aanzienlijk aantal verkeersongeluk-
ken spelen zelfmoordmotieven een 
rol (schatting 5%). Het gaat hierbij 
meestal om impulsieve handelin-
gen, zelden om een weloverwogen 
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daad. Alcohol en psychische 
stoornissen (depressie) vormen 
dan te zamen de belangrijkste 
factor. De auteur gaat verder in op 
strafmaatregelen, met name 
intrekking van het rijbewijs. Het 
effect hiervan wordt door verschil-
lende onderzoekers betwijfeld, 
vooral indien de maatregel langer 
dan een jaar duurt. Tenslotte 
wordt ingegaan op preventieve 
maatregelen. Het optreden van de 
politic is meer direct merkbaar 
dan dat van justitie en daardoor 
effectiever. Voldoende publiciteit 
over activiteiten van de politic is 
daarbij wel een noodzakelijke 
voorwaarde. 
Met literatuuropgave. 

4 
Remmelink, J. 
Tildschnfi voor strafrecht/Wet-
boek van Strafrecht. 
Delikt en delinkwent, Ifte jrg., 
nr. 10, december 1986, blz. 
1022-1032. 

De invoering van het Wetboek van 
Strafrecht in 1886 noopte tot veel 
aandacht voor de wetenschappelij-
ke onderbouwing ervan. Hiertoe 
werd het Tijdschrift voor strafrecht, 
de voorganger van Delikt en 
Delinkwent, opgericht. Remmelink 
gaat in dit artikel na of het 
tijdschrift de oorspronkelijke 
idealen heeft kunnen realiseren. 
Hij concludeert dat publikaties in 
het tijdschrift niet tot wetswijzigin-
gen hebben geleid, al hebben 
auteurs soms mogelijk een steentje 
bijgedragen. Acute maatschappelij-
ke of juridische problemen en 
commissierapporten vormden in 
het algemeen de aanleiding tot 
wetgeving. Ook de rechtstreekse 
invloed van artikelen op de uitleg 
van het Wetboek door de rechter 
lijkt gering. Wel heeft het Wetboek 
geleid tot veel publikaties in het 
Tijdschrift voor strafrecht. Ove-
rigens neemt het aantal typisch 
strafrechtelijke bijdragen met 



name na de Tweede Wereldoorlog 
af. 

5 
Tanghe, H. 
Vader-dochter incest: vergekken-
de studie van interventiemogelijk-
heden voor de betrokkenen. 
Panopticon, 8e jrg., nr. 1, 
januari/februari 1987, blz. 
39-58 (B). 

In dit artikel wordt ingegaan op 
de problematiek van en de 
hulpverlening aan gezinnen 
waarin sprake is van een incestu-
euze vader-dochterrelatie. Aller-
eerst wordt ingegaan op de 
structuur van incest-gezinnen en 
de functies die de incest heeft 
binnen het gezin. Het verloop van 
de incest tussen vader en dochter 
is een tweede punt van bespreking. 
Doorgaans duren incestueuze 
relaties een drietal jaren. De 
dochter verkeert dan in een 
klemsituatie waarbij zij meestal ' 
niet hoeft te rekenen op steun en 
begrip van andere gezinsleden. 
Ook buiten het gezin wordt haar 
problematiek vaak niet serieus 
genomen. Naarmate de dochter 
ouder wordt, gaat zij zich meer en 
meer verzetten. Uit onderzoek is 
echter gebleken dat in 72% van de 
gevallen geen melding plaatsvindt 
aan externe autoriteiten. De 
melding of ontdekking van incest 
stort het gezin in een diepe crisis, 
waarbij binnen het gezin de 
dochter doorgaans als schuldige 
wordt aangewezen. De auteur 
beschrijft vervolgens een drietal 
basisvormen van professionele 
interventie die vooral in de 
Verenigde Staten zijn ontwikkeld. 
Deze interventievormen betreffen 
de jeugdbescherming, die tot doel 
heeft het slachtoffer te beschermen; 
het strafrechtelijk systeem, dat als 
uitgangspunt heeft dat de vader 
dient te worden gestraft; en de 
therapeutische interventie, waarbij 
wordt getracht de gezinsrelaties te 

veranderen. Al deze interventievor-
men zijn reactief. Het gaat.om  
reeds bestaande incestueze 
gezinssituaties. De auteur meent 
dat daarnaast ook de preventie 
van incest aandacht verdient. 
Met literatuuropgave. 

6 
Sanctions, modeling, and deviant 
behavior; 
door D. A. Ward, B. A. Menke, 
L. N. Gray e.a. 
Journal of criminal justice, 14e 
jrg., nr. 6,1986, blz. 501-508 
(VS). 

In het beschreven laboratoriumex-
periment speelden 60 mannelijke 
proefpersonen het zogenaamde 
`chicken'spel (bekend uit de 
speltheorie) tegen een geprogram-
meerde computer. Het onderzoek 
was opgezet om na te gaan in 
hoeverre deviant gedrag van 
proefpersonen zich laat beinvloe-
den door de kans dat men straf 
oploopt (pakkans) en door de 
kans dat medegroepsleden straf 
oplopen. De resultaten laten zien 
dat proefpersonen met een hoge 
pakkans minder deviant gedrag 
vertonen dan proefpersonen met 
een lage pakkans. Verder blijkt dat 
proefpersonen met een lage 
pakkans, geconfronteerd met 
medegroepsleden met een hoge 
pakkans, zich minder deviant 
gedragen dan wanneer ze gecon- 
fronteerd worden met medegroeps-
leden met een even lage pakkans. 
Op grond van deze gegevens 
concluderen de auteurs dat het 
afschrikkende effect van een 
bepaalde pakkans niet alleen 
wordt bepaald door de pakkans 
die men zelf heeft, maar ook door 
die van de medegroepsleden. De 
auteurs bespreken tenslotte de 
praktische relevantie van hun 
bevindingen voor de juridische 
afschrikkingsideologie. 
Met literatuuropgave. 
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Strafrecht en strafrechtsple-
ging 

7 
Deterrence of drunk driving in 
Massachusetts: criminal justice 
system impact; 
door M. W. Forcier, N.R. Kurtz, 
D.G. Parent e.a. 
International journal of the 
addictions, 2Ie jrg., nr. II, 
november 1986, blz. 1197-1220. 

In het artikel wordt de vraag 
behandeld in welke mate wetgeving 
in staat is het rijden onder invloed 
te verminderen. In Massachusetts 
is de wetgeving in 1982 verhard in 
de hoop verkeersdeelnemers 
hierdoor af te schrikken. De 
auteurs geven een theoretische 
verhandeling over het concept 

afschrikking waarbij zij algemene 
en specifieke afschrikking onder-
scheiden. Vervolgens stellen zij op 
basis van statistische gegevens dat 
na 1982 het aantal door alcoholge-
bruik veroorzaakte verkeersonge-
vallen en het aantal arrestaties 
i.v.m. rijden onder invloed is 
afgenomen. Zij menen echter dat 
op basis hiervan nog geen conclusie 
is te trekken over het effect van de 
nieuwe wetgeving, omdat deze 
cijfers een trend weergeven die 
zich lang voor 1982 heeft ingezet. 
Door de instroom van veroordeelde 
rijders heeft de wet het probleem 
van de overbevolkte gevangenissen 
nog urgenter gemaakt. Gezien het 
feit dat er binnen deze categoric 
veel wetsovertreders voorkomen 
die al eerder en ze1fs vaak met 
justitie in aanraking zijn geweest 
en dat het vaak probleemdrinkers 
betreft, pleiten de auteurs voor 
nieuwe methoden van rechtsspraak 
en voorwaardelijke veroordeling. 
Tevens verdienen rehabilitatie en 
behandeling van alcoholverslaving 
meer aandacht. 
Met literatuuropgave. 
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8 
Dupont, L. 
Schmid en boete; beschouwingen 
over buitenwettelifice criteria voor 
strafioemeting. 
Panopticon, 8e jrg., nr. 1, 
januari/februari 1987„blz. 1-8 
(B). 

De wetgever heeft de strafrechter 
een grote vrijheid gelaten om over 
de straftoemeting te beslissen. 
Wettelijke criteria voor straftoeme-
ting hebben uitsluitend te maken 
met de grenzen die aan de beslis-
singsvrijheid van de rechter 
worden gesteld. De straftoemeting 
in concreto wordt geprofileerd aan 
de hand van buitenwettelijke 
criteria, die de meest verschillende 
inhoud kunnen krijgen, waaronder 
zelfs vergelding. Het gevaar dreigt 

dat de aan de strafrechter gegeven 
vrijheid te willekeurig wordt 
ingevuld met als gevolg een grote 
mate van rechtsongelijkheid. De 
auteur meent dat er een expliciet 
referentiekader voor de straftoeme-
ter moet komen, alsmede een 
methode die hem in staat stelt op 

een eenvormige en gesystematiseer-
de wijze het dagelijkse straftoeme-
tingsbeleid vorm te geven. In dat 
verband pleit hij voor de introductie 
van contradictoire procesvoering 
met betrekking tot de straftoeme-
ting. Dit komt hierop neer dat de 
procespartijen hun opvattingen in 
concrete gevallen expliciteren en 
beargumenteren zowel met 
betrekking tot het strafdoel als met 
betrekking tot de middelen om dat 
strafdoel te bereiken. De strafrech-
ter krijgt op die manier de beschik-
king over argumentatie waarop hij 
zijn straftoemetingsbeslissing kan 
baseren. 



9 
Dupont, L. 
Net voorontwerp van een nieuw 
strafwetboek in Belgie. 
Delikt en delinkwent, 16e jrg., 
nr. 10, december 1986, blz. 
998-1021. 

In 1983 werd Legros benoemd tot 
Koninklijk Commissaris voor de 
herziening van het Belgisch 
strafwetboek dat dateert van 1867. 
De werlczaamheden van Legros en 
zijn commissie resulteerden in een 
uit tien hoofdstukken bestaand 
voorontwerp. De auteur geeft aan 
dat de tekst op veel punten 
slordig, onduidelijk en weinig 
systematisch is, maar een aantal 
voor Belgie bijzonder innoverende 
veranderingen bevat. Nadat hij 
aandacht heeft besteed aan de 
bevreemding wekkende constructie 
van het begrip 'strafbaar feit', die 
Legros tegen het standpunt van de 
commissie in heeft doorgedrukt, 
behandelt hij vijf van deze 
innovaties: de verregaande 
terugdringing van de vrijheidsstraf; 
maximale differentiatie van het 
strafrechtelijk sanctiepakket; 
aandacht voor de desocialiserende 
effecten van strafrechtelijke 
sancties; behartiging van de 
belangen van de slachtoffers van 
strafbare feiten; juridisering van 
de strafuitvoering met sterk 
judicentrische inslag. Concluder-
end wordt gesteld dat er flunk 
gesnoeid zal worden in de voorstel-
len van het voorontwerp, maar dat 
een hervorming van het Belgische 
strafwetboek die verder gaat dan 
een restauratie of renovatie, gezien 
de `uitgesproken standpuntelijk-
heid' van het voorontwerp, niet 
meer tegen te houden is. 
Met literatuuropgave. 

10 
Duyne, P.C. van. 
Boeren, burgers en buitenlui in 
het nieuwe strafrecht; een beeld 
van de strafrechtspleging 100 

jaar geleden. 
Delikt en delinkwent, 16e jrg., 
nr. 10, december 1986, blz. 
1049-1070. 

De auteur geeft een globale 
inventarisatie en beschrijving van 
de afhandeling van strafzaken, 
zoals deze plaatsvond in de jaren 
vlak na de invoering van het 
Wetboek van Strafrecht (1886). Als 
bronnen gebruikt hij een Alkmaars 
parketregister van 1888, alsmede 
uit hetzelfde jaar daterende 
`rolboeken' uit 's-Gravenhage en 
Rotterdam. Alle in 1888 afgedane 
zaken werden geanalyseerd. Nadat 
de auteur is ingegaan op enkele 
dader-kenmerken, behandelt hij de 
aard van de misdrijven en de wijze 
waarop deze gepleegd werden. 
Vervolgens komt de straftoemeting 
aan de orde. Gevangenisstraf was 
veruit de meest opgelegde straf-
soort. Daarbij valt op dat de zeer 
korte gevangenisstraf het meeste 
voorkwam. Tussen de rechtbanken 
waren er aanzienlijke verschillen 
in straftoemeting. Van Duyne 
concludeert dat men in die tijd wel 
oog had voor het verband tussen 
armoede en misdaad, maar dat 
men de oorzaak van de misdaad 
niet in maatschappelijke onrecht-
vaardigheid maar in het individu 
zocht. Naar zijn mening begon 
reeds voor de opkomst van de 
Nieuwe Richting het doel van de 
zedelijke verbetering van de 
misdadiger veld te winnen. 
Tegelijkertijd begon de straftoeme-
ting milder te worden. 
Met literatuuropgave. 
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II 
FillIkrug, M. 
Fangpriimien fitr Ladendiebe; 
das strafrechdiche Risiko bei 
gettendmachung von Fangptii-
mien gegeniiber den Ertapplen. 
Kriminalistik, 40e jrg., nr. 11, 
november 1986, blz. 531-532 
(BRD). 

De statistieken in de Bondsrepu-
Nick Duitsland over het jaar 1985 
geven 355.390 gevallen van 
geregistreerde winkeldiefstal weer. 
Dit betekent een stijging van 4% 
ten opzichte van het jaar 1984. 
Vanwege deze aantallen en de 
omstandigheid dat de strafvervol-
gingsinstanties, door een maatregel 
van de Minister van Justitie, alle 
eenvoudige zaken (minder dan 100 
DM) aanhouden, lijkt het logisch 
dat de detailhandel zelf overgaat 
tot het nemen van maatregelen. 
Daaronder valt o.a. de omvangrijke 
toepassing van de mogelijkheid 
om schadevergoeding te eisen van 
degene die betrapt wordt. Dit 
bedrag vormt in feite een vangpre-
mie, omdat de winkelier het 
verdeelt onder zijn personeel. 
Sommige winkeliers vragen 100 
DM. De auteur bespreekt de 
bijzondere problematiek van deze 
'vangpremies', met name wat 
betreft de verhouding tussen de 
(mis)daad en de daaropvolgende 
straf(fen). Het betalen van een 
vangpremie sluit namelijk het 
risico van strafvervolging niet uit. 
Hoge vangpremies mogen, volgens 
de auteur, niet leiden tot een 
onrechtvaardige behandeling; 
winkelpersoneel dient daarop 
gewezen te worden. Len vangpre-
mie van 50 DM is civielrechtelijk 
toegestaan. Het betalen van deze 
schadevergoeding moet, volgens 
de auteur, wel in aanmerking 
genomen worden bij een strafver-
volging, doch mag een openbare 
sanctie niet gaan vervangen. 
Met literatuuropgave. 

12 
Kelk, C. 
Een terugblik op de herdenking 
van honderd jaar Wetboek van 
Strafrecht. 
Nederlands juristenblad, 6Ie 
jrg., nr. 45/46, december 1986, 
blz. 1413-1421. 

In 1986 is ruime aandacht besteed 
aan het honderdjarig bestaan van 
ons Wetboek van Strafrecht. Naar 
aanleiding hiervan wijdt de auteur 
een kritische beschouwing aan het 
ontstaan en de verdere ontwikke-
lingen van ons strafrecht. Het 
wetboek is indertijd opgesteld 
door aanhangers van de sobere 
klassieke richting. Zij beschouwden 
het strafrecht als een ultimum 
remedium en stelden de vrijheids-
straf en de voor zijn daden 
verantwoordelijke mens centraal. 
Het strafrecht kreeg nieuwe 
impulsen door de moderne 
richting, waarvan de aanhangers 
vonden dat de maatschappij 
beschermd moest warden tegen de 
ontoerekenbare mens. Len 
sterkere individualisering en 
nuancering van straffen en 
maatregelen waren het gevolg. Het 
na-oorlogse strafrecht kenmerkte 
zich door humanisering en nadruk 
op resocialisatie, afname van 
vrijheidsstraffen en toename van 
voorwaardelijke veroordelingen, 
geldboetes en reclasseringsbemoei-
enis. In de jaren zestig ontstond 
vanuit de democratiseringsbewe-
gingen een sterker politiek 
bewustzijn. Dit leidde tot een 
toename van de rechtsbehoeften 
van de mondig geworden burger 
en juridisering en vermaatschappe-
lijking van het strafrecht. De 
verstrengeling van samenleving en 
strafrechtspleging zet zich thans 
verder voort, waarbij de auteur 
een aantal negatieve ontwikkelin-
gen signaleert, zoals ontpersoonlij-
king van de maatschappij, verhar-
ding van het strafrechtelijk 
klimaat, bureaucratisering, 
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overbelasting van strafrechtsorga-
nen en bezuinigingen. Hij waar-
schuwt voor de neiging om het 
organisatorisch belang boven dat 
van de individuele bejegening te 
stellen en pleit voor meer aandacht 
voor de mens in de strafrechtsple-
ging. 

13 
Kerkmeester, H. D. en R. V. 
Mulder. 
Statistiek en bewijsrecht. 
Nederlands juristenblad, 62e 
jrg., nr. 3,17 januari 1987, blz. 
73-81. 

In Amerika is al geruime tijd een 
discussie gaande over de mogelijk-
heid om statistiek toe te passen in 
het bewijsrecht. Dit artikel geeft 
o.a. een overzicht van de gevoerde 
discussie, waarin het Bayesiaanse 
model centraal staat. De auteurs 
analyseren de veronderstellingen 
die aan het model ten grondslag 
liggen en specificeren daarbij de 
begrippen kans, nut en rationaliteit. 
Vervolgens worden twaalf argu-
menten besproken die zijn 
aangevoerd tegen het toepassen 
van het model in het bewijsrecht. 
Zes argumenten worden door de 
auteurs onhoudbaar bevonden, 
omdat zij zouden voortkomen uit 
een gebrek aan inzicht in de 
statistiek. De zes overige argumen-
ten wijzen daarentegen wel op 
zwakke punten van het model. 
Desalniettemin geven de auteurs 
enkele omstandigheden aan 
waaronder het gebruik van het 
model in het proces wel acceptabel 
is. Tenslotte wordt betoogd dat de 
statistiek een belangrijke bijdrage 
kan leveren aan de wetenschappe-
lijke bestudering van het bewijs-
recht. Met literatuuropgave. 

14 
Meijers, L.C.M. 
Een bedreigd evenwicht; opmer-
kingen over de positie van het 
Openbaar Ministerie tussen 
bestuur en rechter. 
Rechtsgeleerd magazijn Themis, 
nr. 1, januari 1987, blz. 24-33. 

Het OM maakt enerzijds deel uit 
van de rechterlijke macht en deelt 
in haar onafhankelijkheid en 
zelfstandigheid ten opzichte van 
de bestuurlijke overheid, anderzijds 
bezit het OM ook bestuurlijke 
elementen en neemt zo een 
middenpositie tussen bestuur en 
rechter in. Het is van belang dat 
het optreden van het OM geken-
merkt wordt door openbaarheid 
en dat het zijn beslissingen 
motiveert, zodat controle mogelijk 
is. Mede aan deze openbaarheid 
ontleent het OM zijn gezag. Er zijn 
echter ontwikkelingen gaande die 
het evenwicht in deze positie 
bedreigen, o.a. door een te grote 
nadruk op beleid, hetgeen tot 
maatschappelijk isolement kan 
leiden. De auteur behandelt een 
aantal voorbeelden, waaruit 
volgens hem blijkt dat de kwaliteit 
van de rechtshandhaving, de 
zelfstandigheid en het gezag van 
het OM gevaar kunnen lopen: de 
afwachtende houding van het OM 
t.a.v. bepaalde onderwerpen; de 
vertegenwoordiging van overheids-
belangen in het driehoeksoverleg; 
de uitbreiding van transactiebe-
voegdheden bij misdrijven, 
waardoor rechterlijke controle 
onmogelijk wordt; de voorgestelde 
afdoening van verkeersovertredin-
gen, waarbij de OvJ meer als 
verweerder optreedt; de niet 
openbare behandeling van 
gevallen van euthanasie in de 
vergadering van Procureurs-Gene-
raal. Als het OM meer bestuurs-
dan rechterlijk orgaan wordt 
verliest het aan maatschappelijk 
gewicht, dat het ontleent aan zijn 
positie tussen bestuur en rechter. 
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Waakzaamheid t.a.v. wetgeving 
hieromtrent is geboden. 

15 
Pradel, J. 
Le travail d'intere't gendral en 
Europe occidentale; apereus 
comparatifs. 
Revue penitentiaire et de droit 
penal, I 10e jrg., nr. 3, juli-sep-
tember 1986, blz. 144-156. 

Het artikel geeft een overzicht van 
de verschillen in wetgeving 
betreffende maatschappelijke 
dienstverlening tussen Westeuro-
pese landen. Om te beginnen 
bespreekt de auteur deze nieuwe 
vorm van strafrechtelijke afdoening 
in historisch perspectief. Vervol-
gens worden de juridische aspecten 
van maatschappelfike dienstverle-
ning in de diverse landen bespro-
ken. Maatschappelijke dienstverle-
ning is internationaal gezien geen 
uniforme maatregel: zij kan een 
middel zijn om aan vervolging en 
veroordeling te ontkomen, zij kan 
de vorm aannemen van een 
(voorwaardelijke) straf in plaats 
van een gevangenisstraf, of zij kan 
in de plants komen van een 
geldboete. Tenslotte vergelijkt de 
auteur de diverse landen wat 
betreft de regelingen die men 
getroffen heeft om de maatregel 
uit te voeren, by. regelingen om 
de betrokken partijen tot overeen-
stemming te laten komen, regelin-
gen voor de aard van de te 
verrichten werkzaamheden, 
regelingen voor de rol van de 
reclasseringsinstellingen en 
regelingen voor het geval de 
'veroordeelde' de gemaakte 
afspraken niet nakomt. De auteur 
concludeert dat deze altematieve 
afdoening goed functioneert, niet 
alleen ter vervanging van gevange-
nisstraf, maar ook als manier om 
delinquenten te resocialiseren. 
Met literatuuropgave. 
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16 
Seatti, L. 
The fight against organized 
crime: a national and internatio-
nal financial approach. 
International criminal police 
review, 41e jrg., nr. 402, novem-
ber 1986, biz. 227-232. 

De georganiseerde misdaad is al 
geruime tijd een zeer omvangrijk 
en internationaal verschijnsel, m.n. 
wat de drugshandel betreft. Het 
voornaamste doel is het maken 
van winst, waarvoor o.a. via 
banken grote bedragen geinves-
teerd worden. Het is van belang 
om een uitgebreide en flexibele 
internationale samenwerking op te 
bouwen ter bestrijding van de 
criminele activiteiten van deze 
machtige organisaties. Met de 
gebruikelijke methoden van 
onderzoek is het vaak moeilijk om 
voldoende bewijzen te leveren. In 
Italic heeft men daarom sinds 
1982 een speciale wet, die het 
mogelijk maakt om via omkering 
van de bewijslast vermoedelijke 
leden van grote misdaadorganisa-
ties de wettigheid van bun bezit te 
laten aantonen en een dure 
levensstfil aannemelijk te laten 
maken. Kan men geen overtuigend 
bewijs leveren, dan volgt confiscatie 
van het bezit door de staat, 
waarmee tevens herinvestering in 
nieuwe criminele activiteiten 
voorkomen wordt. Deze omkering 
van de bewijslast acht men niet 
strijdig met bestaande regels. Als 
een andere effectieve methode 
noemt de auteur belastingonder-
zoek, waarvoor in Italic eveneens 
ruimere mogelijkheden bestaan. 

Tot slot volgen een aantal voorstel-
len voor internationaal optreden, 
zoals het opzetten van geintegreer-
de informatiesystemen en betas-
tingverificatieprogramma's ; het 
oprichten van speciale afdelingen 
bij de politie om internationale 
handel tegen te gaan en een 
algemener aanvaarden van het 



principe van de omkering van de 
bewijslast. 

17 
Steenbergen, S.M. van. 
Misbruik van besloten vennoot-
schappen. 
Advocatenblad, 67e jrg., nr. 2, 
januari 1987, blz. 25-31. 

Van alle rechtspersoonlijkheid 
bezittende lichamen vormen de 
BV's de overgrote meerderheid. Zij 
vormen bij uitstek de rechtsvorm 
voor de kleine zelfstandige 
onderneming, m.n. vanwege het 
element van beperkte aansprake-
lijkheid. Dit laatste heeft echter in 
toenemende mate tot misbruik 
geleid, vooral in situaties waarin 
de aandeelhouders- en bestuurs-
functie in een hand zijn. Hoewel 
exacte gegevens over misbruik 
ontbreken worden maatregelen 
hiertegen algemeen noodzakelijk 
geacht. In verband daarmee zijn 
drie speciale misbruikwetten 
opgesteld, die een doorbreking 
van de beperkte aansprakelijk-
heidsregel inhouden. De wet 
Ketenaansprakelijkheid (1981) 
regelt de aansprakelijkheid van 
een hoofdaannemer voor zijn 
onderaannemers. De tweede 
misbruikwet (1987) geeft regels 
voor een subsidiaire aansprakelijk-
heidsstelling. Wegens verwijtbaar 
onbehoorlijk bestuur kunnen 
bestuurders collectief aansprakelijk 
gesteld worden, met de mogelijk-
heid voor de individu om zich te 
disculperen. De inhoud van de 
derde misbruikwet (1987) betreft 
vooral een uitbreiding van 
bepalingen m.b.t. faillissement en 
regels voor aansprakelijkheid van 
(mede)beleidsbepalers. Als 
bezwaren tegen de wetten noemt 
de auteur o.a. het feit dat ze elkaar 
overlappen, de ingewikkelde 
rechtspleging, de ineffectiviteit, de 
nadelen voor gewone schuldeisers 
en een onduidelijke grens tussen 
mismanagement en onbehoorlijk 

bestuur. Naast de genoemde 
wetgeving bestaat er al sinds 1976 
de mogelijkheid om strafrechtelijk 
tegen een rechtspersoon, opdracht-
gever of feitelijk leidinggever op te 
treden. 

18 
Capital punishment. 
Themanummer. 
Crime prevention and criminal 
justice newsletter, nr. 12/13, 
november 1986, blz. 1-67. 

Lange tijd is de doodstraf een 
gangbaar middel in criminele 
politick geweest, totdat bij de 
strafrechtspleging de nadruk meer 
op vrijheidsstraffen en andere 
maatregelen kwam te liggen. Toch 
is nog altijd in drie kwart van alle 
landen de doodstraf niet afgeschaft. 
Deze uitgave van de Verenigde 
Naties is geheel gewijd aan het 
onderwerp om de internationale 
discussie te stimuleren. Naast een 
overzicht van de activiteiten van 
de VN en de Raad van Europa 
zijn opgenomen algemene beschou-
wingen over het thema, een 
verslag van een criminologische 
studie, een overzicht van de 
voornaamste onderzoektrends in 
de periode van 1979 tot 1983 en 
beschrijvingen van de stand van 
zaken in een aantal landen. De 
VN houdt zich at vanaf de 
oprichting bezig met de doodstraf 
en heeft zich van neutraal toeschou-
wer ontwikkeld tot een voorstander 
van afschaffing. Het blijkt een 
langzaam proces te zijn; getracht 
wordt in eerste instantie om het 
aantal misdrijven waarop de 
doodstraf staat te beperken en om 
garanties op te stellen ten aanzien 
van de rechten van de veroordeelde. 
Er wordt veel gediscussieerd over 
en onderzoek gedaan naar de zin 
van de doodstraf. De meeste 
onderzoekers komen tot de 
conclusie, dat de doodstraf geen 
afschrikwekkend effect heeft. 
Andere aspecten van de doodstraf 
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die in het nummer aan de orde 
komen zijn: de rechten van de 
mens, de invloed van de publieke 
opinie, de uitzondering van 
bepaalde categorieen misdadigers, 
de ongelijke toepassing ervan 
binnen een rechtssysteem, effecti-
viteit met het oog op terrorisme en 
de haalbaarheid van volledige 
afschaffing. 
Met literatuuropgave. 

19 
Veen, Th.W. van. 
Honderd jaar gebundeld en een 
toegifi. 
Delikt en delinkwent, 16e jrg., 
nr. 10, december 1986, blz. 
1033-1048. 

De auteur gaat in op wat hij de 
tundelcultuue noemt en de 
toename van het aantal deskundige 
schrijvers op strafrechtelijk terrein. 
De auteur behandelt een aantal 
bundels die in 1986 verschenen ter 
gelegenheid van het 100-jarig 
bestaan van het Wetboek van 
Strafrecht. Hij gaat uitgebreid in 
op 'Het gedenkboek' dat met 
medewerking van het Ministerie 
van Justitie tot stand kwam, 
'Criminal law in action' (Amster-
dam) en 'De vrijheidsstraf 
(Groningen). Wat minder uitge-
breid komen aan de orde 'Interna-
tionalisming van het strafrecht' 
(Nijmegen), `Jeugdstrafrecht als 
jeugdbeschermingsrecht' en 'Becht 

als norm en aspiratie' (Utrecht). 
Daarnaast behandelt hij diverse 
bundels die de afgelopen jaren 
verschenen en werden opgedragen 
aan hoogleraren, zoals 'Becht op 
scherp' (Duk-bundel), `De 
strafrechtelijke handhaving van de 
wetgeving' (Van Eijkern-bundel), 
'Strafrecht in balans' (Geurts-bun-

del), de aan Melai aangeboden 
bundel 'Bij deze stand van zaken', 
het 'Liber amicorum Th.W. van 
Veen' en tenslotte het aan Hulsman 
aangeboden 'Bezonnen hoop'. 
Daarbij typeert hij steeds de aard 

van de bundels en noemt een 
aantal zijns inziens interessante 
bijdragen. 

20 
Vincent-Jones, P. 
Private property and public order: 
the hippy convoy and criminal 
trespass. 
Journal of law and society, I3e 
jrg., nr. 3, herfst 1986, blz. 
343-370 (GB). 

Naar aanleiding van de verontruste 
reacties op een 'invasie' van een 
religieuze hippiebeweging in 
Stonehenge in de zomer van 1986, 

;bespreekt de auteur de achtergron-
den van een aantal wijzigingen van 
de Engelse 'Trespass Law'. Door 
de economische crisis ontstonden 
in de loop van de jaren zeventig 
problemen op het gebied van 
volkshuisvesting en in de produk-
tieve sector. Er ontstond een 
kraakbeweging; werknemers 
gingen over tot bedrijfsbezettingen 
als machtsmiddel tegen hun 
werkgever; en studenten bezetten 
universiteitsgebouwen. De media 
schilderden deze gebeurtenissen af 
als een ernstige bedreiging voor de 
samenleving. De auteur stelt dat 
het instituut van het prive-eigen-
dom de spil is van de kapitalistische 
produktiewijze. De tot stand 
gekomen wetswijzigingen ziet hij 
daarom als het antwoord van een 
kapitalistische staat, die wordt 
geconfronteerd met een ideologi-
sche, politieke en economische 
crisis. Zij tonen de conceptie van 
een kapitalistische staat t.a.v. 
prive-eigendom en openbare orde. 
Hij komt tot de slotsom dat 
strafrechterlijke maatregelen op 
gespannen voet kunnen geraken 
met de beginselen van een vrije en 
democratische samenleving. 
Met literatuuropgave. 
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21 
Breault, K.D. 
Suicide in America: a test of 
Durkheim's theory of religious 
and family integration, 1933— 
1980. 
American journal of sociology, 
92e jrg., nr. 3, november 1986, 
blz. 628-656 (VS). 

In een grootschalig onderzoek is 
nagegaan in hoeverre het zelf-
moord-percentage voorspeld kan 
worden op grond van de factoren 
religie en sociale integratie. De 
auteur bespreekt en gebruikt de 
volgende variabelen: kerklidmaat-
schap, echtscheiding, bevolkings-
aanwas, immigratie, inkomen, 
werkloosheid en participatie van 
vrouwen in het arbeidsproces. Het 
onderzoek betreft een analyse van 
vijftig staten over zes verschillende 
jaren tussen 1933 en 1980 en een 
analyse van 216 gewesten over de 
jaren 1970 en 1980. De resultaten 
van de regressie-analyses laten 
zien dat kerklidmaatschap en het 
percentage echtscheidingen de 
beste voorspellers zijn. Verder 
blijkt dat, zoals Durkheim al 
stelde, het zelfmoord-percentage 
bij katholieken lager is dan bij 
niet-katholieken. Deze bevindingen 
worden vergeleken met de resulta-
ten uit eerdere onderzoekingen. 
De auteur ccncludeert dat econo-
mische en sociale veranderingen 
in de maatschappij nauwelijks 
voorspellende waarde hebben, 
indien men de invloed van 
religieuze en sociale integratie in 
de analyse betrekt. Dit laatste is in 
eerder onderzoek veelal nagelaten. 
Met literatuuropgave. 

22 
Brownfield, D. 
Social class and violent behavior. 
Criminology, 24e jrg., nr. 3, 
augustus 1986, blz. 421-438 
(VS). 

In dit artikel wordt de relatie 
tussen sociale klasse en geweld 

Literatuuroverzicht 

besproken. De sterkte van het 
verband tussen beide concepten 
blijkt afhankelijk te zijn van de 
wijze waarop de sociale klasse 
wordt vastgesteld. Neo-marxisti-
sche klasse-concepties leveren 
geen verband op; metingen op 
basis van beroep en opleiding 
leveren, evenals ecologische 
metingen, een matig verband op; 
metingen op basis van werkloos-
heid en maatschappelijke positie 
leiden tot een vrij sterk verband. 
De auteur noemt een aantal 
implicaties van deze bevindingen 
voor de criminologische theorievor-
ming, voor de methodologie en 
voor toekomstig onderzoek. 
Theorieen zullen meer misdrijf-spe-
cifiek moeten zijn. Bij 'self 
reporronderzoek zullen meer 
gezinnen met een lange historie 
van werkloosheid en uitkeringen 
betrokken moeten worden. 
Bovendien zal de wijze waarop 
sociale klasse is geoperationali-
seerd moeten worden veranderd 
zodat niet alleen concepten als 
opleiding en beroep, maar vooral 
de algemene achterstandsituatie in 
de analyse wordt betrokken. Het 
blijft onduidelijk waarom sociale 
klasse van invloed is op geweldple-
ging. Toekomstig onderzoek zal 
dit soort vragen moeten beantwoor-
den. 
Met literatuuropgave. 

23 
Farrell, R. A. and V. L. Swigert. 
Adjudication in homicide: an 
interpretive analysis of the effects 
of defendant and victim social 
characteristics. 
Journal of research in crime and 
delinquency, 23e jrg., nr. 4, 
november 1986, blz. 349-369 
(VS). 

Literatuurstudie maakt duidelijk 
dat nader onderzoek naar de 
invloed van onafhankelijke en 
interactieve dader- en slachtoffer-
kenmerken, zoals b.v. geslacht, ras 
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en sociale status, op de justitiale 
reactie op wetsovertredingen 
gewenst is. De auteurs analyseer-
den 50% van alle moordzaken 
tussen 1955 en 1973 in een 
stedelijk gebied in het noordoosten 
van de Verenigde Staten. Het 
onderzoekmateriaal betrof 444 
daders en 432 slachtoffers. 
Mannelijke daders, blanke 
vrouwelijke slachtoffers, slacht-
offers met een hoge sociale status 
en misdrijven door daders met een 
lage sociale status tegen slachtoffers 
met een hoge status lokken de 
zwaarste veroordelingen uit. De 
raciale component in de relatie 
dader-slachtoffer blijkt van minder 
belang te zijn dan uit eerder 
onderzoek naar voren is gekomen; 
regionale verschillen kunnen 
daarbij overigens een rol hebben 
gespeeld. Hetzelfde kan gezegd 
worden voor het geslacht. De 
verschillen tussen de onderzoeken 
kunnen worden herleid tot 
verschillen in gebruikte methoden. 
Dat genoemde kenmerken van 
daders en slachtoffers bij veroorde-
lingen een rol spelen hangt samen 
met de interpretatie van gegevens 
en omstandigheden door de 
autoriteiten. 
Met literatuuropgave. 

24 
Feldmann, H. J. 
Armut und Kriminalitat. 
Zeitschrift filr Strafvollzug und 
Straffalligenhilfe, 35e jrg., nr. 6, 
december 1986, blz. 328-329 
(BRD). 

De auteur bericht over een 
congres in Duitsland met als 
thema 'armoede en criminaliteit'. 
Een breed scala van deelnemers 
was aanwezig: sociaal werkers, 
juristen, sociaal-pedagogen, 
onderwijzers enz. Het wetenschap-
pelijke aspect van de zogenaamde 
'nieuwe armoede' beheerste de 
bijeenkomst. Als 'arm' werd 
diegene gezien, die op grond van 
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zijn economische positie van de 
`normale' activiteiten in de 
(Duitse) samenleving uitgesloten 
is. Men was het er over eens, dat 
deze vorm van armoede — indien 
deze verloochend zou warden — 
ook in een rijke maatschappij 
'sociale springstor kan zijn, 
waardoor de maatschappij in 
gevaar kan warden gebracht. Het 
resultaat van het congres wordt 
door de auteur samengevat aan de 
hand van enkele uitspraken, die 
afgeleid zijn van het referaat van 
dr. Priepke. Daaruit kan de 
conclusie worden getrokken dat er 
nog zeer veel schort aan de 
bestaande sociale dienstverlening 
in Duitsland. 

25 
Kellner, A. A. 
Reason and emotion and the 
practice of punishment. 
Corrective and social psychiatry, 
32e jrg., nr. 3, juli 1986, biz. 
75-81 (VS). 

In deze theoretische analyse over 
de zin en onzin van het staffen van 
criminelen stelt de auteur dat er in 
onze samenleving een sterk geloof 
bestaat in de heilzame werking 
van straffen, zonder dat men dit 
geloof wil toetsen. Algemeen 
schijnt men het er over eens te zijn 
dat het toevoegen van Iced aan 
delinquenten de manier is om de 
sociale orde te handhaven. Vanuit 
de gedragspsychologie is echter 
bekend dat straffen niet per 
definitie het toevoegen van Iced is, 
maar ieder ingrijpen dat een 
bepaald gedrag in de toekomst 
minder waarschijnlijk maakt.• 
Indien het huidige bestraffingssys-
teem wordt gespiegeld aan 
gedragspsychologische principes, 
dan blijkt dat de nadruk te 
eenzijdig ligt bij het toevoegen van 
Iced; dat de ingreep te zeer 
gestandaardiseerd is om effectief 
te zijn bij een grate diversiteit aan 
gedragingen; dat de ingreep 



meestal niet direct en consequent 
volgt op het ongewenste gedrag; 
dat het toegevoegde leed te 
langdurig is en dat er nauwelijks 
gedragsalternatieven worden 
geboden aan degenen die men 
bestraft. Een dergelijk gedragsver-
anderingssysteem moet wel 
ineffectief zijn. Verder constateert 
de auteur onredelijkheid, wanneer 
gevangenisdirecties een therapeuti-
sche behandeling van gedetineer-
den verbieden omdat men deze 
ingreep opvat als een beloning 
voor mensen die op grond van 
emotionele redenen juist straf 
verdienen. Een dergelijke wraak-
zucht is volgens de auteur disfunc-
tioneel en brengt hoge financiele 
en morele kosten met zich mee. 

Criminologie 

26 
Moerland H. en J. G. Rodermond. 
Ontwikkelingen in het afschrik-
kingsonderzoek. 
Panopticon, 8e jrg., nr. 1, 
januari/februari 1987, blz. 
59-75. 

In conventioneel afschrikkingson-
derzoek wordt nagegaan in 
hoeverre criminaliteitscijfers 
correleren met gegevens omtrent 
de aard en de omvang van 
strafrechtelijke sancties. Er is 
echter nogal wat methodologische 
kritiek op dergelijk onderzoek te 
leveren. Weliswaar wordt een 
verband aangetoond tussen twee 
variabelen (sanctie en criminali-
teit), maar de richting van de 
causaliteit is daarmee nog geens-
zins vastgesteld. In theoretisch 
opzicht is een belangrijke recente 
ontwikkeling in dit type onderzoek 
de nadruk op de perceptie van de 
kans op sanctionering en van de 
ernst daarvan. Met betrekking tot 
de perceptuele afschrikking zijn de 
afgelopen jaren verschillende 
studies verricht. Ook op deze 

studies is echter de nodige kritiek 
te leveren, vooral omdat (wederom) 
niet duidelijk is hoe geconstateerde 
samenhangen tussen waargenomen 
sanctiedreiging en crimineel 
gedrag causaal moeten worden 
geinterpreteerd. De enig juiste 
• methode oin deze causaliteitsrich-
ting vast te stellen is longitudinaal 
onderzoek. De resultaten van de 
enkele longitudinale studies die 
inmiddels zijn verricht, zijn echter 
niet eenduidig. De auteurs 
concluderen dan ook dat met 
longitudinaal perceptueel afschrik-
kingsonderzoek weliswaar in 
methodologisch opzicht de goede 
weg is ingeslagen, maar dat nog 
veel punten door middel van 
nader onderzoek moeten worden 
opgehelderd. 
Met literatuuropgave. 

27 
Mulvey, E.P., A. Blumstein and 
J. Cohen. 
Reframing the research question 
of mental patient criminality. 
International journal of law and 
psychiatry, 9e jrg., nr. 1,1986. 
blz. 57-66. 

De auteurs stellen dat het verband 
tussen crimineel gedrag en 
geestesziekte al sinds lang van 
theoretisch belang is en nu ook 
van toenemend politiek belang. Zij 
bespreken vrij uitvoerig het 
onderzoek dat naar dit verband is 
verricht. Vroege studies komen tot 
een lage kans op crimineel gedrag 
bij een geestesziekte, recente 
studies geven over het algemeen 
juist een relatief hoge kans aan. 
Aan alle studies kleven echter 
methodologische bezwaren, die er 
op neer komen dat de representa-
tiviteit van de (institutionele) 
steekproeven betwistbaar is. Veel 
vragen blijven bij de studies 
onbeantwoord. Zo levert de 
diagnose als voorspeller van latere 
arrestatie wisselende resultaten op. 
De auteurs ontwikkelen in hun 

Literatuuroverzicht 	 125 



artikel een pleidooi voor een 
specifiek op de patientencarriere 
gericht onderzoek. Een aantal 
parameters dat zo wellicht 
gelsoleerd kan warden, zijn: de 
duur van de criminele carriere, de 
actuele intensiteit van de criminele 
activiteit, het aantal arrestaties per 
individu per jaar, de kans op 
arrestatie, de tijd doorgebracht in 
een correctionele instelling en de 
mate en intensiteit van criminele 
activiteit in onderzoekspopulaties 
van geesteszieken. 
Met literatuuropgave. 

28 
Poerting, P. 
Umfang und Struktur der 
Computerkriminaliteit. 
Kriminalistik, 40e jrg., nr. 12, 
december 1986, blz. 595-613 
(BRD). 

Computercriminaliteit staat 
momenteel in het centrum van de 
belangstelling. In West-Duitsland 
werd in 1966 de tweede wet ter 
bestrijding van economische 
criminaliteit aangenomen. De 
auteur geeft een kritisch overzicht 
van de stand van zaken. Enige 
conclusies: het begrip computercri-
minaliteit is nog steeds vaag, 
hoewel er over bepaalde vormen 
wel consensus bestaat. Zowel in 
West-Duitsland als daarbuiten is 
het aantal bewezen gevallen 
beperkt (in de orde van enige 
tientallen per land); deze betreffen 
voornamelijk diefstal van software 
en anderzijds vervalsing van 
gegevens, hetgeen echter meestal 
ook zonder de aanwezigheid van 
computers had kunnen plaatsvin-
den. Voor het idee dat sprake zou 
zijn van het topje van een ijsberg 
zijn weliswaar argumenten aan te 
voeren (geringe kans op ontdek-
king, geringe bereidheid tot 
aangifte), maar er bestaat geen 
inzicht in omvang en structuur van 
het onzichtbare gedeelte. Ander-
zijds zijn oak argumenten te 

noemen die wijzen op een over-
schatting van (het onbekende 
gedeelte van) computercriminali-
teit. 
Met literatuuropgave. 
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29 
Rehm J., W. Servay mid M. Irk. 
Wie nicht der Tater 'seine Bank 
aus? 
Kriminalistik, 40e jrg., nr. 12, 
december 1986, blz. 581-584 
(BRD). 

De auteurs deden een onderzoek 
naar motieven en overwegingen 
van bankovervallers. Hiervoor 
ondervroegen zij in eerste instantie 
152 veroordeelden wegens 
bankoverval d.m.v. een gestructu-
reerde vragenlijst over planning, 
uitvoering en vlucht; in de tweede 
fase van het onderzoek toetsten zij 
bij 107 veroordeelden experimen-
teel (m.b.v. video's e.d.) hypotheses 
over kennis en ideeen van banko-
vervallers. Enige conclusies: 70% 
van de bankovervallers is jonger 
dan 30 jaar, ruim de helft is 
werkloos. Dringende behoefte aan 
geld is het hoofdmotief, relatiepro-
blemen warden als tweede 
genoemd. Het grootste gedeelte is 
'amateur' (eenmalig misdrijf). De 
planning van een overval is 
meestal gebrekkig, in 11% is er 
zelfs sprake van een spontane 
actie. De helft van de daders is 
tevoren nooit in de betreffende 
bank geweest. Voor amateurs is de 
vluchtweg belangrijk, teroeps' 
letten meer op de mogelijkheden 
om zich in de omgeving te kunnen 
verbergen. Beveiligingsmaatrege-
len zijn slechts van ondergeschikt 
belang. Alleen beveiliging door 
middel van een automatische 
kassa heeft voor 'beroeps' een 
hoge afschrikkingsgraad. De 
vlucht verloopt slechts bij een 
derde van de gevallen volgens 
plan. In 80% is er sprake van een 
klassieke bankoverval. Voor de 
toekomst verwachten de auteurs 



t.g.v. de toenemende beveiliging 
enerzijds een verandering van 
aanpak, m.n. meer gijzelingen, 
anderzijds een verschuiving naar 
overvallen van bijv. supermarkten, 
geldtransport en passanten. Als 
eenvoudige preventieve maatrege-
len noemen de auteurs publiciteit 
over de strafmaatregelen als 
afschrikking en training van 
bankpersoneel. 

30 
Shapland, J. and D. Cohen. 
Facilities for victims: the role of 
the police and the courts. 
Criminal law review, januari 
1987, b lz. 28-38 (GB) 

Aan het einde van de jaren 
zeventig hadden noch de politie, 
noch de rechtbanken veel oog 
voor de behoeften en gevoelens 
van slachtoffers van misdrijven. In 
de afgelopen jaren is in de media 
veel aandacht aan deze problema-
tiek geschonken. Om vast te 
kunnen stellen of dientengevolge 
de werkwijze en attitudes van 
politie- en rechtbankfunctionaris-
sen zijn veranderd, hebben de 
auteurs een onderzoek verricht. 
Daarbij moesten 43 politiekorpsen 
en ca. 700 rechtbanken een 
schriftelijke vragenlijst beantwoor-
den. De auteurs gaan gedetailleerd 
in op de mate waarin de politie in 
opleiding en beleid aandacht heeft 
voor de positie van slachtoffers. 
Verder bespreken zij in hoeverre 
slachtoffers worden ingeschakeld 
bij en geinformeerd over het 
onderzoek, en in hoeverre inmid-
dels hulpverleningsprogramma's 
voor slachtoffers zijn ontwikkeld. 
Wat betreft de rechtbanken wordt 
ingegaan op de houding van 
gerechtsfunctionarissen ten 
opzichte van slachtoffers; de 
beschikbare faciliteiten voor 
slachtoffers op rechtbanken; en de 
kwestie van compensatie aan 
slachtoffers. Het algemene beeld 
dat uit de onderzoekresultaten 

naar voren komt is dat de bezorgd-
heid voor de problemen en 
behoeften van het slachtoffer bij 
de politie is toegenomen. Men 
heeft in dat opzicht ook de nodige 
activiteiten ontplooid. De recht-
banken staan heel wat gereserveer-
der tegenover het geven van meer 
aandacht aan het slachtoffer. Daar 
is de afgelopen jaren nog weinig 
vooruitgang geboekt. 

31 
Tapper, C. 
'Computer crime'; a scotch mist? 
Criminal law review, januari 
1987, blz. 4-22 (GB) 

In maart 1986 is door de 'Scottish 
Law Commission' een memoran-
dum uitgebracht over computercri-
minaliteit. Naar aanleiding 
hiervan bespreekt de auteur de 
voor- en nadelen van verschillende 
mogelijkheden die er in wetgevings-
opzicht met betrekking tot 
computercriminaliteit zijn. De 
eerste is dat de wetgever niets 
doet; de bestaande regelgeving 
wordt dan zonder verdere aanpas-
sing ook op computercriminaliteit 
toegepast. De tweede benadering 
is dat de wetgever de regelgeving 
aanpast zodat deze duidelijker kan 
worden toegepast op computercri-
minaliteit. De derde mogelijkheid 
is dat nieuwe categorietn misdrij-
ven worden gedefinieerd die 
specifiek op computermisbruik 
betrekking hebben. In abstracto 
kan niet goed tussen deze alterna-
tieven worden gekozen. Dat kan 
pas nadat duidelijk is geworden 
om welke soorten misdrijven het 
gaat. De auteur onderscheidt in 
dat verband: gebruik van de 
computer om door middel van 
fraude en diefstal (incl. het 
verkrijgen van informatie) een 
direct voordeel te behalen; 
ongeoorloofd gebruik van compu-
terfaciliteiten om indirect persoon-
lijk voordeel te behalen; het 
ongeoorloofd toegang krijgen tot 
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computersystemen; het beschadi-
gen van minder tastbare onderdelen 
van een computersysteem. Evenals 
de bovengenoemde Schotse 

commissie staat de auteur sceptisch 
ten opzichte van nieuwe wetgeving 
met betrekking tot computercrimi-
naliteit. Er is nog te weinig 
systematische informatie voorhan-
den om nu al tot wetgeving over te 
gaan, ook al is de druk vanuit de 
samenleving groot om dat wet te 

doen. 

32 
Childhood and adolescent 
characteristics of pedophiles and 
rapists. 
Door D. Tingle, G. IV Barnard, 
L. Robbins e.a. 
International journal of law and 
psychiatry, 9e jrg., nr. I, 1986, 
blz. 103-116. 

De laatste jaren is er sprake van 
een opleving van de interesse voor 
'sexuele' criminaliteit. De auteurs 
bespreken uitvoerig de diverse 
studies en gaan daarbij vooral in 
op persoonlijkheidskenmerken en 
attitudes. Hun eigen onderzoek is 
een poging om de kinder- en 
adolescentieperiode van pedofielen 
en verkrachters te vergelijken. Het 
onderzoek wordt uitgevoerd 
binnen een forensische kliniek en 
geeft wellicht ondersteuning aan 

het idee dat pedofielen beschouwd 
moeten worden als een apane 
groep zedendelinquenten. Nadat 
de auteurs een voorbehoud maken 
wat betreft de generaliseerbaarheid 
van hun onderzoeksresultaten, 
trekken ze onder meer de volgende 
conclusies: bij verkrachters lijkt 
veel vaker sprake te zijn van een 

gebroken ouderlijk gezin; pedofie-
len voelen zich vaak (83%) sterk 
verbonden met hun moeder; een 
kwart van zowel de verkrachters 
als de pedofielen voelt zich 
verwaarloosd door hun moeder; 
een kwart van de pedofielen had 
een vader die zij beschouwen als 

een probleemdrinker. Er lijkt geen 
significant verschil in sexueel 
misbnlik tijdens de kindertijd te 
bestaan tussen beide groepen. Zij 
doen diverse aanbevelingen voor 
nader onderzoek. 
Met literatuuropgave. 

33 
Walgrave, L. 
Verwondering over een verklaring 
van misdrijvigheid: bedenkingen 
n.a.v. het symposium 'Explaining 
Crime' (Leiden. 5-6 juni 1986). 
Panopticon, Se jrg., nr. I, 
januari/februari 1987, blz. 
76-87 (B). 

In juni 1986 is door Buikhuisen 
een internationaal symposium 
georganiseerd onder de titel 
'Explaining Crime'. De auteur 
becommentarieert de verschillende 
inleidingen. Achtereenvolgens 
gaat hij in op de bijdragen aan het 
symposium van Hirschi, Farring-
ton, Bontekoe, Loeber en Buikhui-
sen zelf. De inleiders hebben 
gemeenschappelijk dat zij het 
plegen van misdrijven herleiden 
tot individuele bio-psychologische 
en/of micro-sociale oorzaken. 
Men gaat daarbij voorbij aan de 
macro-sociale context waarin 
gedrag als crimineel wordt 
gedefinieerd. Meer specifiek richt 
zijn kritiek zich op de volgende 
punten. De inleiders pretenderen 
'de' criminaliteit te verklaren, 
terwift zij het feitelijk slechts over 
een beperkt onderdeel daarvan 
hebben. Verder is de nadruk op 
individuele en micro-sociale 
kenmerken van misdrijfplegers 
eenzijdig en reductionistisch. 
Psychodynamische processen, 
relationele ontwikkelingen, sociale 
gebeurtenissen en structurele 
factoren in het intieme milieu, op 
het individuele vlak en in de 

maatschappelijke organisatie zijn 
belangrijker. Op de onderzoeken 
van de sprekers kan overigens ook 
methodologische kritiek worden 
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geleverd. Een laatste kritiekpunt 
betreft het feit dat de verkondigde 
theorieen ideologisch en politiek 
misbruikt kunnen worden. Door 
de oorzaak van crimineel gedrag 
te zoeken bij het individu wordt de 
aandacht afgeleid van maatschap-
pelijke factoren die daaraan 
bijdragen. 

34 
Williams, K. R. and R. Hawkins. 
Perceptual research on general 
deterrence: a critical review. 
Law and society review, 20e jrg., 
nr. 4,1986, blz. 545-572 (VS). 

Onderzoeken rond het thema 
generale preventie zijn vaak 
uitgegaan van een te beperkte 
uitleg van het begrip generale 
preventie, aldus de auteurs. Er 
wordt van uitgegaan dat mensen 
weerhouden worden van het 
plegen van strafbare feiten, omdat 
hen de dreiging van een sanctie 
boven het hoofd hangt. Welke 
psychologische processen, zoals 
subjectieve percepties, daarbij een 
stimulerende of remmende rol 
spelen, wordt buiten beschouwing 
gelaten. Dit impliceert een direct 
verband tussen de mogelijkheid 
van toepassing van een sanctie en 
het gedrag. Deze veronderstelling 
is mede het gevolg van de gehan-
teerde onderzoeksdesigns. Zo is 
onvoldoende onderscheid gemaakt 
tussen de wettelijke sancties als 
zodanig (b.v. de vrijheidsstraf) en 
de daarmee gepaard gaande 
verschijnselen (sociaal isolement 
als gevolg van afwijzing door 
familie of buurtgenoten). Deze 
verschijnselen worden vaak niet 
als afschrikwekkend beschouwd, 
terwij1 zij toch een preventieve 
werking hebben. Toekomstig 
onderzoek zou gericht moeten zijn 
op een totale kosten-baten 
analyse, waarin meer dan alleen 
de afschrikking door de wettelijke 
sancties op zich aan de orde komt. 

35 
Yates, E. 
The influence of psycho-sociologi-
cal factors on non-sensical 
shoplifting. 
International journal of offender 
therapy and comparative 
criminology, 30e jrg., nr. 3, 
1986, blz. 203-211. 

De auteur heeft de samenhang 
onderzocht tussen sociaal-psycho-
logische factoren en het plegen 
van `niet-rationele' winkeldiefstal-
len, dat wil zeggen die schijnbaar 
niet plaatsvinden uit behoefte aan 
de gestolen goederen. Het onder-
zoek richtte zich op 101 winkeldie-
ven die in een periode van vier 
jaar voor nader psychologisch 
onderzoek waren doorverwezen 
door reclasseringsinstellingeri in 
Toronto. De onderzoekgroep werd 
verdeeld in twee categorieen 
daders die winkeldiefstal hadden 
gepleegd om gewenste goederen te 
bemachtigen, en een categorie 
waarbij de diefstal door niet-ratio-
nele motieven was ingegeven. De 
voor het onderzoek benodigde 
gegevens zijn verkregen door 
middel van interviews van de 
betrokkenen en zijn verder 
ontleend aan reclasseringsrappor-
ten en dossiers. Op grond van de 
statistische vergelijkingen tussen 
de binnen de onderzoekgroep 
onderscheiden categorieen 
concludeert de auteur dat het door 
haar gemaakte onderscheid zinvol 
is. Bij niet-rationele winkeldiefstal 
gaat het doorgaans om oudere 
vrouwen die — in tegenstelling tot 
rationele winkeldieven — zijn 
getrouwd en doorgaans niet bij 
andere vormen van criminaliteit 
betrokken zijn. Deze categorie 
heeft vaak te kampen met conflicten 
binnen het gezin en met de 
levenspartner. Zij zijn vaker 
depressief en — ondanks hun 
huwelijkse staat — sociaal geiso-
leerd. 
Met literatuuropgave. 
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36 
Zimmerli, E. 
Wirtschafiskriminalitiii; Tat, 
Titter, Opfer. 
Kriminalistik, 40e jrg., nr. 11, 
november 1986, blz. 542, 
559-562 (BRD). 

In tegenstelling tot de Bondsrepu-
Nick Duitsland ontbreken in 
Zwitserland uitgebreide gegevens 
over economische delicten, oftewel 
witte boordencriminaliteit. Dit is 
met name een probleem omdat 
deze misdaad zich in het centrum 
van het economisch leven afspeelt, 
veel geld kost en onafzienbare 
politieke schade aanricht. Boven-
dien zijn er steeds meer aanwijzin-
gen dat er can samenhang bestaat 
met andere misdaadvormen. De 
politic in het kanton Zurich heeft 
vanaf 1 januari 1983 can poging 
ondemomen om in dit gebied 
economische delicten statistisch te 
rangschikken en te verklaren. 
Daze (politie)statistiek laat zich, 
door allerlei oorzaken, moeilijk 
vergelijken met statistieken uit 
andere streken of met veroorde-
lingsstatistieken van justitie. 
Daamaast is er in daze 'misdaad-
sector' sprake van can grote mate 
van 'verborgen criminaliteit'. Het 
is dus moeilijk om op basis van dit 
materiaal harde uitspraken te 
doen. In Zurich warden 388 
gevallen van witte-boordencrimi-
naliteit geanalyseerd met betrek-
king tot dader, slachtoffer en aard 
van de (mis)daad. Besproken 
worden o.a. de criminaliteitscontro-
le door de politie (ophelderingsper-
centage, aantal gevallen, duur van 
het politie-onderzoek, enz.), de 
kenmerken van de daders (leeftijd, 

beroepsmatige positie, inkomen, 
vermogen, enz.), de aard van de 
(mis)daad (handelingen en 

. middelen) en de kenmerken van 
de slachtoffers (interactie dader-
slachtoffer, materiele schade, enz.). 
Mn het slot van zijn betoog zet de 
auteur de verkregen resultaten van 

de analyse af tegen de gegevens 
van de 'totale' criminaliteit. Hij 
constateert zeer grote verschillen. 

Met literatuuropgave. 

Gevangeniswezen 

37 
Adler, F. 
Jails as a repository for former 
mental patients. 
International journal of offender 
therapy and comparative 
criminology, 30e jrg., nr. 3, 
1986, blz. 225-236. 

In het artikel wordt verslag gedaan 
van een onderzoek naar de 
problematiek van geestelijk 
gestoorde gedetineerden. Uitgangs-
punt voor het onderzoek was de 
hypothese dat de recente de-insti-
tutionaliseringsbeweging binnen 
de geestelijke gezondheidszorg in 
de VS tot een verplaatsing heeft 
geleid van mensen met geestes-
stoomissen van psychiatrische 
ziekenhuizen naar gevangenissen. 
In het onderzoek werden 339 
gedetineerden in drie penitentiaire 
inrichtingen in New Jersey 
geInterviewd. 11% hiervan bleek 
vroeger psychiatrisch patient 
geweest te zijn. Dit percentage is 
om twee redenen waarschijnlijk 
een onderschatting. In de eerste 
plaats zijn gedetineerden die 
dermate extreem gedrag vertoon-
den dat zij als can bedreiging voor 
de onderzoekers werden be-
schouwd, niet in het onderzoek 
opgenomen. In de tweede plaats 
zijn in het percentage degenen die 
voor de de-institutionaliseringsbe-

weging zouden zijn gehospitali-
seerd niet inbegrepen. Opvallend 
was dat tussen gedetineerden die 
wel of niet carder opgenomen 
waren geweest in can psychiatri-
sche inrichting, weinig verschil 
bleek te zijn in persoonlijke 
achtergrond en in termen van 
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scores op een aantal persoonlijk-
heidstests. 
Met literatuuropgave. 

38 
Gibbons, D.C. 
Correctional treatment and, 
intervention theory: bringing 
sociology and criminology back 
in. 
International journal of offender 
therapy and comparative 
criminology, 30e jrg., nr. 3, 
1986, blz. 255-271. 

Gedurende de eerste helft van 
deze eeuw is er een nauwe band 
geweest tussen de sociale weten-
schappen en het penitentiaire veld. 
In de jaren vijftig heeft dit geleid 
tot humane behandeling en 
resocialisatie als centrale doelen 
van de strafrechtstoepassing. De 
goede relatie is ernstig verstoord 
toen in de jaren zestig en zeventig 
uit de resultaten van evaluatie-stu-
dies werd geconcludeerd dat 
behandeling van gedetineerden 
niets uithaalt. De auteur meent dat 
de nauwe band tussen sociale 
wetenschappen en het penitentiaire 
veld moet worden hersteld en dat 
het behandelingsconcept binnen 
dit veld een nieuwe kans verdient. 
Hij werkt deze stelling uit door 
een eerdere publikatie van zijn 
hand uit 1965 over behandeling 
van delinquenten opnieuw te 
beschouwen in het licht van 
naderhand ter beschikking 
gekomen gegevens en ontstane 
inzichten. Twee hoofdconclusies 
worden getrokken. De eerste is dat 
de eerder onderscheiden diagnos-
tische typologieen onvoldoende 
recht hebben gedaan aan de 
verscheidenheid van delinquent 
gedrag. De tweede conclusie is dat 

, de sociaal wetenschappelijke 
theorie te optimistisch is geweest 
over de mogelijkheid delinquenten 
te behandelen. Tot slot worden 
enkele nieuwe richtingen aangege-
ven voor de verdere ontwikkeling 

van penitentiaire behandelingsstra-
tegieen. 
Met literatuuropgave. 

39 
Moerings, M. 
Overvolle Amerikaanse gevange-
nissen; oorzaken en antwoorden. 
Delikt en delikwent, 17e jrg., nr. 
1, januari 1987, blz. 16-35 

Het cellentekort is niet een typisch 
Nederlands probleem, maar speelt 
in nog sterkere mate in de Vere-
nigde Staten. De oorzaken zijn 
deels specifiek Amerikaans, maar 
deels ook herkenbaar voor 
Nederland. Vier ontwikkelingen 
zijn hierbij van belang. 1. De 'baby 
boom', dat wil zeggen de explosieve 
bevolkingsgroei na de Tweede 
Wereldoorlog. 2. 'Incapacitation', 
de publieke opinie wijzigde zich in 
de loop der jaren van resocialisatie 
naar !outer opsluiting. Aangezien 
de rechterlijke macht in de VS 
door de bevolking wordt gekozen 
leidde dit tot zwaardere straffen en 
`onschadelijk maken'. 3. 'Mandato-
ry minimum sentences', er werden 
wetswijzigingen doorgevoerd, die 
voor bepaalde delicten een 
(minimum) gevangenisstraf 
verplicht stellen. 4. 'Indeterminate 
sentences', het afschaffen van de 
onbepaalde vonnissen. Op het 
probleem van de overbevolkte 
gevangenissen heeft men in 
Amerika op verschillende manieren 
gereageerd. In de eerste plaats 
door selectieve opsluiting. Een 
klein gedeelte (25%) van de 
delinkwenten is verantwoordelijk 
voor het gros van alle misdaden. 
Deze hoge-risico categoric zou, 
d.m.v. voorspellingstechnieken, 
uitgeselecteerd moeten worden om 
vervolgens (voor langere tijd) 
opgesloten te worden. In de 
tweede plaats door uitbreiding van 
de capaciteit. In de derde plaats 
door meer dan een gedetineerde in 
een cel te zetten. In de vierde 
plaats door het aannemen van 
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noodwetten, die (tijdelijk) soelaas 
bieden. Ten slotte door ruimte te 
geven aan het particulier initiatief 
bij de bouw van gevangenissen, 
die aan de overheid worden 
verhuurd. Aan het eind van zijn 
betoog plaatst de auteur enkele 
kanttekeningen bij bovenstaande 
oplossingen. 
Met literatuuropgave. 

Reclassering 

40 
Griinfeld, B. and K. Noreik. 
Recidivism among sex offenders: 
a follow-up study of 541 Norwe-
gian sex offenders. 
International journal of law and 
psychiatry, 9e jrg., nr. 1, 1986, 

blz. 95-102 
Maar weinig vormen van criminele 
activiteit roepen zulke sterke 
emoties op als sexuele misdrijven. 
Dit geldt zowel voor de interesse 
van de massamedia als de interesse 
uit wetenschappelijke en klinische 
hoek. In dit artikel wordt een 
onderzoek bij Noorse mannen 
besproken. 541 mannen werden in 
de periode 1970-1974 voor de 
eerste keer veroordeeld wegens 
lovertreding van de openbare 
zeden'. Zij werden tot eind 
augustus 1983 gevolgd d.m.v. een 
officieel registratiesysteem. 
Onderzoeksvragen waren: welke 
zijn de meest voorkomende 
sexuele misdrijven onder mannen; 
hoe oud zijn deze mannen ten tijde 
van hun eerste veroordeling 
wegens een sexueel misdrijf; hoe 
frequent recidiveren zij; bedrijven 
zij ook andere misdrijven en zo ja 
welke. Enige conclusies zijn dat 
het percentage recidivisten 12,8% 
bedraagt, waarbij verkrachters het 
meest frequent nieuwe sexuele 
misdrijven pleegden; de meeste 
recidivisten pleegden een zelfde 
soon of een minder ernstig 
misdrijf; een groot aantal van de 

onderzochten pleegde ook andere 
misdaden, zowel voor als na de 
eerste veroordeling wegens een 
sexueel misdrijf. De meesten 
hadden een gevarieerd strafblad, 
waarbij vermogens- en geweldsde-
licten het meest voorkwamen. 
Met literatuuropgave. 

Psychiatrische zorg 
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41 
Anthropological reflections on 
forensic psychiatry. 
Themanummer. 
International journal of law and 
psychiatry, 9e jrg., nr. 3, 1986, 
blz. 261-392. 

In dit themanummer ontvouwen 
de auteurs enkele antropologische 
inzichten over de invloed van de 
cultuur op de regulering van het 
menselijk gedrag en de maatschap-
pelijke reactie op deviantie. 
Romanucci-Ross en Tancredi 
laten zien dat deviantie een 
culturele constructie is. In dit 
definieringsproces kan consensus 
op verschillende manieren bereikt 
worden. In westerse samenlevingen 
wordt deviantie mede omschreven 
op grond van statistische gegevens. 
De auteurs gaan in op enkele 
conceptuele problemen verbonden 
aan de Diagnostic Statistical 
Manual, een belangrijk psychia-
trisch classificatieinstrument. 
Poole deed onderzoek op Papoea 
Nieuw Guinea. Op basis hiervan 
geeft hij inzicht in de ontstaanswijze 
van zogeheten lculturele schema's'. 
Deze zijn van beslissende invloed 
op de perceptie, herkenning, 
interpretatie en reactie op afwijkin-
gen van door de samenleving 
voorgeschreven rollen. Brudner-
White beziet delinquentie vanuit 
de gezichtspunten van de historicus 
E. Wallerstein, die meent dat 
criminaliteit, geweld, politieke en 
economische destabilisatie in de 
Derde Wereld-landen niet los 



gezien kan worden van de econo-
mische ontwikkeling van westerse 
kapitalistische maatschappijen. 
Selby ontwierp een typologie van 
regels en normen in traditionele 
samenlevingen. Aan de hand van 
twee voorbeelden van sexuele 
wetsovertreders bij de Zapotec 
Indianen en met behulp van de 
labelling-theorie werkt de auteur 
zijn typologie nader uit. Lovell en 
Scheper-Hughes behandelen de 
de-institutionalisering, de stroming 
in de psychiatrie die kritisch staat 
t.o.v. het functioneren van psychi-
atrische inrichtingen. Zij gaan in 
op de invloed van de zogeheten 
`democratische psychiatrie' op de 
behandeling van patienten in 
Italie. Scull behandelt ten slotte 
de-institutionalisering vanuit de 
context van de Anglo-Amerikaanse 
situatie. De auteur betwijfelt of de 
juistheid van de bewering dat door 
de ineffectiviteit van psychiatrische 
inrichtingen elk alternatief 
daarvoor een verbetering zal zijn. 
Met literatuuropgave. 

42 
Brown, R. I. F. 
Arousal and sensation-seeking 
components in the general 
explanation of gambling and 
gambling addictions. 
International journal of the 
addictions, 21e jrg., nr. 9/10, 
september/oktober 1986, blz. 
1001-1016. 

In het artikel wordt getracht een 
theoretische verklaring te geven 
van gokken en gokverslaving. In 
deze verklaring staat de factor 
'arousal' of opwinding centraal. 
Uitgaande van enkele neo-Pavlovi-
aanse inzichten stelt de auteur dat 
elk individu een bepaald opwin-
dingsniveau heeft waarbij hij 
optimaal functioneert. Daar dit 
niveau reageert op omgevingsin-
vloeden, zoeken individuen die 
omgeving of situatie op waarbij dit 
optimale niveau bereikt wordt. De 

auteur leidt hieruit enkele hypothe-
sen af over het ontstaan en de 
ontwikkeling van gewoon gokge-
drag en gokverslaving. Het artikel 
wordt besloten met een presentatie 
van de belangrijkste implicaties 
van dit model voor preventie, 
behandeling en onderzoek van het 
gokken. 
Met literatuuropgave. 

43 
Miller R. D., G. J. Maier and 
M. Kaye. 
The right to remain silent during 
psychiatric examination in civil 
and criminal cases; a national 
survey and analysis. 
International journal of law and 
psychiatry, 9e jrg., nr. 1,1986, 
blz. 77-94 (VS). 

In de beweging die in de jaren 
zestig in de VS opkwam om de 
mensenrechten te verbeteren, werd 
ook aandacht besteed aan de 
positie van patienten die onderwor-
pen worden aan onvrijwillige 
psychiatrische procedures. Deze 
acties baseerden zich op diverse 
wettelijke beschermende maatrege-
len. Op een ervan, het recht zich te 
onthouden van zelfbeschuldiging, 
wordt door de auteurs nader 
ingegaan. Na een bespreking van 
de juridische basis van dit en 
enkele verwante rechten, doen de 
auteurs verslag van een schriftelijk 
interview, gehouden bij vijftig 
patienten (alien spoedopnames), 
in de eerste helft van 1984. 
Conclusie van het onderzoek is 
ondermeer dat ook bij de meer 
liberale jurisdicties het `recht om 
te zwijgen' weinig daadwerkelijk 
`reche oplevert. Een aantal 
mogelijke redenen hiervoor wordt 
genoemd. 1) Er is geen effectief 
systeem om een dergelijk recht in 
te voeren; er is vaak geen rechts-
vertegenwoordiger aanwezig om 
e.e.a. te bewaken. 2) De patienten 
lijken weinig te begrijpen en 
onthouden van wat hen bij 
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binnenkomst verteld wordt. 3) 
Veel patienten denken baat te 
zullen hebben van wel te praten. 4) 
Patienten hebben over het alge-
meen geen vorm van bijstand 
gedurende de psychiatrische 
ondervraging. Al met ails de vrees 
van klinici, dat patienten niet meer 
zouden willen meewerken, indien 
hen op dit recht gewezen wordt, 
niet bewaarheid. 

Met literatuuropgave. 

44 
Slothouwer, A. 
Vragen en problemen rond de 
psychiatrische rapportage pro 

Proces, 66e jrg., nr. 2, februari 
1987, blz. 53-61. 

Naar aanleiding van het zesde 
wetenschappelijk colloquium van 
het /Criminologisches Forschungs-
institut Niedersachsen in december 
1985 te Hannover beschrfift de 
auteur enke le ontwikkelingen in 
de Duitse Bondsrepubliek met 
betrekking tot psychiatrische 
rapportage. Na een schets van de 
wettelijke regelingen over strafrech-
telijke toerekeningsvatbaarheid, 
worden twee hoofdthema's van 
het colloquium besproken. In de 
eerste plaats de positie van de 
psychiatrisch deskundige en de 
afgrenzing van zijn taak ten 
opzichte van die van de rechter. 
Deze laatste is veelal niet in staat 
de aangeleverde psychiatrische 
informatie te toetsen. Het oordeel 
van de psychiater is daarom 
meestal doorslaggevend. Als 
oplossing wordt gesuggereerd de 
rapportage zo in te richten, dat NJ 
de advisering niet wordt afgeste-
vend op een bepaalde beslissing, 
maar deze te beperken tot het 
aandragen van gegevens die de 
rechter zelfstandig moet doorden-
ken. In de tweede plaats wordt de 
kwantificering van de informatie 
besproken. Psychiaters verschillen 
onderling zozeer in bun diagnose, 

dat het de vraag is in hoeverre bun 
adviezen over individuele gevallen 

verantwoord zijn. Als oplossing 
wordt gesuggereerd de rapportage 
te standaardiseren volgens een 
klinisch psychiatrisch documenta-
tie-systeem, waarmee de psychia-
ters hun bevindingen objectiever 
kunnen beschrijven. Met literatuur-
opgave. 

45 
Snowden, P. 
Forensic psychiatry services and 
regional secure units in England 
and Wales; an overview. 
Criminal law review, december 
1986, blz. 790-799 (GB). 

Dit overzichtsartikel beschrijft de 
geschiedenis en de praktijk van de 
forensische psychiatric. Obstakels 
en vertragingen bij de totstandbren-

ging van gespecialiseerde voorzie-
ningen voor gevaarlijke psychiatri-
sche patienten passeren de revue. 
Vervolgens wordt de huidige 
praktijk van forensisch psychiatri-
sche hulpverlening belicht: deze 
vervult een belangrijke functie bij 
de bepaling waar en hoe bepaalde 
patienten het best opgenomen, 
behandeld en geresocialiseerd 
kunnen worden. De werlczaamhe-
den strekken zich uit van diagnose 
van en rapportage over moeilijk 
benaderbare patienten in de 
gewone psychiatrische ziekenhui-
zen en over psychiatrisch gestoorde 
gedetineerden in gevangenissen, 
tot deelname aan multidisciplinaire 

behandelings- en resocialisatiepro-
gramma's. De auteur constateert 
echter dat de omvangrijke taak 
van het onderzoeken en het 
behandelen van patienten in de 
gewone psychiatrische ziekenhui-
zen de eigenlijke taak van forensi-
sche psychiaters in de verdrukking 
dreigt te brengen: het begeleiden 
van gestoorde gedetineerden. 
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Kinderbescherming 

46 
Fagan, J., E. Piper and M. 
Moore. 
Violent delinquents and urban 

youths. 
Criminology, 24e jrg., nr. 3, 
augustus 1986, blz. 439-471 
(VS). 

Gewelddadige jeugdcriminaliteit is 
geconcentreerd in de binnensteden. 
De desbetreffende buurten worden 
gekenmerkt door armoede, 
economische achterstand en een 
beperkt aantal sociale instituties. 
Wat gewelddadige minderjarigen 
onderscheidt van niet-gewelddadi-
ge leeftijdsgenoten uit dezelfde 
buurten is niet bekend. In het 
onderzoek van de auteurs zijn 
gewelddadige jeugdige delinquen-
ten vergeleken met niet-delinquente 
middelbare scholieren en voortijdi-
ge schoolverlaters uit vergelijkbare 
sociale klasse en milieu. De 
resultaten pleiten voor een 
geIntegreerde verklaring met 
elementen uit de controle-theorie 
en de leertheorie. Verder worden 
dezelfde verbanden gevonden die 
eerder gevonden zijn voor de 
totale mannelijke populatie. De 
auteurs betogen dat een beleid 
voor de bestrijding van criminaliteit 
gepaard moet gaan met het 
stimuleren van de economische 
ontwikkeling van de binnensteden. 
Het versterken van de materiele en 
sociale voorzieningen maken 
sociale instituties als gezin en 
school sterker en voorzien in de 
natuurlijke controlemechanismen 
die kenmerkend zijn voor buurten 
met minder criminaliteit. 
Met literatuuropgave. 

47 
Kersten, J. 

• Gut und (Ge)Schlecht; zur 
institutionellen Verfestigung 
abweichenden Verhaltens bei 
Jungen und Miidchen. 
Kriminologische journal, 18e 
jrg., nr. 4,1986, blz. 241-257 
(BRD). 

De auteur beschrijft de verwerving 
van sexe-specifiek rolgedrag door 
jongens en meisjes in tehuizen. De 
onderzoekgegevens werden 
verkregen middels participerende 
observatie in jongens- en meisjes-
groepen. De conclusie luidt dat de 
jeugdhulpverlening zowel voor 
jongens als voor meisjes teruggrijpt 
op de traditionele `normaliteitsi-
deeen' over dit onderwerp. Voor 
kansarme jongeren uit de lagere 
sociaal-economische klassen die 
op zoek zijn naar een `normale 
identiteit', is conformiteit aan deze 
traditionele geslachtsrollen vaak 
een van de laatste mogelijkheden 
om deze te bereiken. De traditio-
nele concepten van mannelijkheid 
en vrouwelijkheid bepalen de 
bewoner-staf- en de groepsinterac-
tie. Deze nadruk op de traditionele 
rollen kan echter bijdragen aan 
ontwikkelingen in de richting van 
deviantie en maatschappelijke 
marginaliteit in de adolescentie. 
Met literatuuropgave. 

48 
McMullen, R.J. 
Youth prostitution; a balance of 

power. 
International journal of offender 
therapy and comparative, 
criminology, 30e jrg., nr. 3, 
1986, blz. 237-244. 

Onderwerp van dit artikel is het 
verschijnsel jeugdprostitutie in de 
binnenstad van Londen. Eerst 
wordt ingegaan op de delicate 
machtsverhouding tussen de 
jeugdprostituee en de prostituant, 
en op de grote risico's waaraan 
jeugdige prostituees bloot staan. 
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Jeugdprostitutie moet volgens de 
schrijver worden gezien tegen de 
achtergrond van de problemen van 
de betrokkenen. Zij warden 
gerecruteerd uit de categorie 
weggelopen jongeren. Jaarlijks 
worden duizenden jongeren als 
vermist opgegeven; sommigen 
daarvan warden nooit meer levend 
terug gezien. Dat jeugdigen het 
pad van de prostitutie opgaan, 
hangt samen met twee omstandig-
heden: een zekere mate van 
onverschilligheid en een gebrekkige 
economische machtspositie. 
Bovenal blijkt echter eerder 
sexueel misbruik van doorslagge-
vende betekenis te zijn. Tot slot 
worden de activiteiten van 
'Streetwise' beschreven, een 
hulpverleningsorganisatie voor 
jeugdige prostituees in Londen. 
De therapeutische benadering van 
deze organisatie is gericht op 
verbetering van het zelfbeeld van 
jeugdprostituees. 

49 
Schneider, A.L. 
Restitution and recidivism rates 
of juvenile offenders; result from 
four experimental studies. 
Criminology, 24e jrg., nr. 3, 
augustus 1986, blz. 533-552 

(VS). 
Een van de belangrijkste recente 
veranderingen in het Amerikaanse 
jeugdstrafrecht is de toepassing 
van schadevergoeding in de vorm 
van het betalen van een geldbedrag 
of in de vorm van dienstverlening 
als sanctie. Over het effect hiervan 
op recidive is weinig bekend. De 
auteur noemt een aantal discussie-
punten rand schadevergoeding en 
vermeldt voorlopige resultaten 
inzake recidive. Daarnaast 
beschrijft zij vier experimenten op 
dit terrein. Binnen deze experimen-
ten werden jongeren 'at random' 
toegewezen aan de experimentele 
groep (schadevergoeding) of de 
controlegroep (andere afdoening). 

136 	Justitiele Verkenningen. jrg. 13, or. 4,1981 

De resultaten zijn bemoedigend. 
Geen van de experimentele 
groepen vertoonde meer recidive 
dan de controlegroep en twee zelfs 
minder. De conclusie is dat 
schadevergoeding een positief 
effect op verminderde recidive kan 

hebben, maar dat dit afbankelijk is 
van de omstandigheden, die al dan 
niet tot veranderingen in de 
perceptie en attitude van de 
jeugdige kunnen leiden. 
Met literatuuropgave. 

50 
Derksen, M. en G.J. van Rossum. 
Politie-klanten met psych iatrische 
problemen; een onderzoek naar 
samenwerking tussen politie en 
geestelijke gezondheidszorg in 
Rotterdam. 
Maandblad geestelijke volksge-
zondheid, 42e jrg., nr. 1, januari 
1987, blz. 35-49. 

De auteurs presenteren de 
resultaten van het onderzoek 
Politiewerk en clienten met 
`psychische' problemen dat van 
augustus 1983 tot januari 1986 is 
uitgevoerd bij de Rotterdamse 
gemeentepolitie. Het doel was 
inzicht te krijgen in de wijze 
waarop de politie reageert op 
mensen met psychische problemen. 
Onderzoeksvragen waren: hoe 
gaan agenten te werk indien zij 
menen te maken te hebben met 
iemand met psychische problemen; 
wordt er ingegrepen; worden 
deskundigen en/of hulpverlenings-
organisaties ingeschakeld; welke 
criteria worden bij de diverse 
beslissingen gehanteerd; wat zijn 
de gevolgen van de interventies 
door de politie; in hoeverre wordt 
het reageren op dergelijke gevallen 
gezien als een echte politietaak. 
Ter beantwoording werden open 
en semi-gestructureerde interviews 
gehouden met 60 surveillanten, 16 
rayonagenten, 4 brigadiers en 4 
afdelingschefs. Daarnaast werden 
dag- en nachtrapporten geanaly- 



seerd. De auteurs vatten hun 
conclusies bondig samen: surveil-
lanten van afdelingsbureaus 
blijken veelal te werken vanuit een 
organisatie-perspectief, terwijl 
werken vanuit een clientperspectief 
kenmerkend is voor surveillanten 
op (kleine) bijbureaus en rayon-
agenten. Zij achten een clientper-
spectief van wezenlijk belang voor 
het werken met clienten met 
psychische problemen. Voor wat 
betreft de politie-organisatie lijkt 
het daartoe nuttig te streven naar 
kleinschaligheid, meer daadwerke-
lijke evaluatie van hulpverlenings-
activiteiten door de politie, een 
goed informatiebulletin over 
bestaande hulpverleningsinstellin-
gen, hun doelstellingen en werk-
wijze, werken aan daadwerkelijk 
overleg tussen politie en de 
professionele hulpverleners. 

51 
Henderson, J.H. 
Public law enforcement, private 
security and citizen crime preven-
tion; competition or cooperation. 
Police journal, 60e jrg., nr. 1, 
januari/maart 1987, blz. 48-57 
(GB). 

De auteur bespreekt de participatie 
van burgers en particuliere 
veiligheidsdiensten bij de bestrij-
ding van de criminaliteit. De 
definiering van het criminaliteits-
probleem moet in handen blijven 
van de politie, maar burgers en 
particuliere veiligheidsorganisaties 
hebben het recht bun aandeel te 
leveren. Samenwerking is het 
antwoord op de steeds toenemende 
criminaliteit, waarbij de politie een 
co6rdinerende rol moet vervullen. 
Om dit politiele beleid theoretisch 
te onderbouwen en te begeleiden 
moeten deze drie actoren gezamen-
lijk in een conceptueel model 
onder gebracht worden. In deze 
beleidstheorie dient het begrip 
privatisering centraal te staan. 
Met literatuuropgave. 

52 
Hilton, J. 
The politics of justice — the 
symbolic role of the police 
service; image and reality. 
Police journal, 60e jrg., nr. 1, 
januari/maart 1987, blz. 6-14 
(GB). 

De auteur hield een referaat voor 
de Howard League waarin het 
gehoor werd voorgehouden dat de 
politie ook een symbolische 
functie heeft te vervullen. Elke 
samenleving behoeft een zekere 
orde die gesteund moet worden 
door een geheel van symbolen. 
Het rechtssysteem is zulk een 
symbool, omdat het de samenleving 
een spiegel voorhoudt ter bekrach-
tiging van fundamentele normen 
en waarden. Traditioneel was het 
politie-apparaat een omgevingsge-
richte organisatie, maar zij 
veranderde in een meer individu-
gerichte organisatie. Hierbij 
gingen andere manieren van 
criminaliteitsbestrijding (bijvoor-
beeld pogingen om burgers een 
actievere rol toe te kennen) ten 
koste van de symbolische functie 
van de politie. De auteur pleit 
voor een terugkeer naar de 
traditionele politierol. 

53 
ICPO-Interpol, General Secreta-
riat. 
Juvenile delinquency around the 
world: some aspects of the role of 
the police. 
International criminal police 
review, 41e jrg., nr. 402, novem- 
ber 1986, blz. 233-238. 

Tegenwoordig wordt algemeen 
erkend dat de politie een belang-
rijke rol kan spelen bij misdaadpre-
ventie, vooral t.a.v. jongeren. Het 
algemeen secretariaat van ICP0- 
Interpol maakte in verband 
daarmee een studie van anti-sociaal 
gedrag van jongeren in een groot 
aantal landen en van de rol van 
het politieoptreden daarbij. Zo 
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tracht men in sommige landen het 
vrijetijdsprobleem aan te pakken 
door het organiseren van allerlei 
activiteiten op het gebied van 
recreatie, sport en amusement, 
waarbij de politic vaak actief 
betrokken is. Via onderwijs, 
campagnes en open dagen geeft de 
politic informatie en tracht tevens 
het contact met de jeugd te 
verbeteren. De meeste politiekorp-
sen hebben speciale jeugdafdelin-
gen of aparte functionarissen, 
terwiff er overal samenwerking 
plaats vindt met verschillende 
soorten welzijnsinstellingen. In 
alle landen heeft de politic bij 
kleine vergrijpen een grote vrijheid 
om een verdachte door te sturen 
naar justitie of om alternatieve 
maatregelen toe te passen, waarbij 
de voorkeur vooral naar het laatste 
uitgaat. Interpols bijdrage tot 
preventie van jeugdcriminaliteit 
bestaat uit het bevorderen van 
informatie-uitwisseling en het 
geven van advies via studies en 
symposia. Als algemene principes 
zijn daarbij in de loop der jaren 
ontwikkeld: nadruk op preventie, 
samenwerking met welzijns- en 
educatieve organisaties, zorgvuldi-
ge selectie en training van politie 
en extra aandacht voor bijzondere 
problemen, zoals drugsgebruik. 

Politie 

54 
Reacties op afwijkend gedrag 
binnen de ptditieorganisatie. 
Door A. Vrij, MC Euwema, L. 
Koppelaar e.a. 
Algemeen politieblad, I36e jrg., 
nr. I, 10 januari 1987, blz. 4-7. 

Om inzicht te verkrijgen in de 
vraag hoe er binnen de politiekorp-
sen met normafwijkend gedrag 
van politiefunctionarissen wordt 
omgegaan hebben de auteurs een 
onderzoek verricht in een drietal 
korpsen. Aan de 105 respondenten 
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werd een voorbeeld voorgelegd 
van normafwijkend gedrag van 
een agent, namelijk het achterhou-
den van een deel van een inbeslag-
genomen partij vuurwerk. Zij 
moesten de vraag beantwoorden 
hoe zij, indien zij een brigadier 
zouden zijn die dit signaleert, dit 
probleem zouden aanpakken. Ook 
werd aan de respondenten een 
aantal uitspraken voorgelegd die 

betrekking hadden op het melden 
van dergelijke gedragingen aan 
superieuren. Een meerderheid 
(56%) kwalificeerde de in het 
voorbeeld omschreven gebeurtenis 
als ernstig, maar slechts 13 procent 
zou het voorval melden aan 
superieuren. De meldingsbereid-
heid zou volgens de auteurs 
kunnen worden vergroot indien 
men het melden daadwerkelijk als 
een plicht zou zien. 

55 
Eisenbach-Stangl, I. 
Die Lehrjahre des Trinkens: 
Trinkmuster von Jugendlichen in 
Oesterreich. 
Drogalkohol, 10e jrg., nr. I, 
april 1986, blz. 3-21 (Zwi). 

De zorg over alcoholgebruik door 
jongeren en de daarmee samenhan-
gende problemen is de laatste 
jaren in Oostenrijk sterk gegroeid. 
Het onderhavige onderzoek is 

uitgevoerd met het doe te bewijzen 
dat deze groeiende zorg, door een 
toename in alcoholgebruik bij 
jongeren en/of verandering in 
drinkpatroon, wordt gerechtvaar-
digd. Het onderzoek kwam tot 
stand met behulp van een secun-
daire analyse van alle desbetreffen-
de onderzoeken, die sedert de 

Tweede Wereldoorlog in Oostenrijk 
gedaan zijn. De beschikbare 
gegevens lenen zich niet voor 
voospellingen op de lange termijn, 
doch een gedetailleerde analyse 
van de onderhavige studie 
rechtvaardigt niettemin de 
constatering, dat Oostenrijkse 



jongeren zeer `conservatier 
drinken. Rond het zestiende 
levensjaar begint men het drinkpa-
troon van de volwassenen .over te 
nemen. Dit is sterk geslachtsspeci-
fiek. Het leerproces' voltrekt zich 
in ongeveer drie jaar, zodat men 
vanaf het negentiende jaar het 
drinkpatroon nauwelijks meer 
wijzigt. Aan het slot van haar 
betoog concludeert de auteur, dat 
zich bij de Oostenrijkse jongeren 
geen nieuwe verwoestende 
drinkgewoontes aftekenen. Op het 
moment dat de zorg over alcohol-
gebruik door jongeren toenam 
(eind jaren zeventig), nam het 
alcoholgebruik onder jongeren 
niet toe, maar zelfs een weinig af. 
In vergelijking met resultaten uit 
overeenkomstige onderzoeken uit 
1900 is het alcoholgebruik door 
jongeren zelfs sterk gedaald en is 
de betekenis ervan fundamenteel 
gewijzigd. 
Met literatuuropgave. 

56 
Evaluation of seven school-based 
prevention programs; a final 
report on the Napa project. 
Door E. Schaps, J. M. Moskowitz, 
J. H. Malvin e.a. 
International journal of the 
addictions, 21e jrg., nr. 9/10, 
september/oktober 1986, blz. 
1081-1112. 

De auteurs bieden een samenvat-
ting en interpretatie van de 
resultaten van een aantal evalua-
tiestudies naar een zevental op 
scholen gevoerde campagnes ter 
preventie van drugsgebruik. Deze 
campagnes waren gebaseerd op 
het idee dat grotere aandacht voor 
de affectieve behoeften van 
leerlingen constructief werkt op 
attituden en vaardigheden, die op 
hun beurt de acceptatie van 
drugsgebruik doen afnemen. In 
deze evaluatie-studies werd 
gebruik gemaakt van multipele 
regressiemethoden die toegepast 

werden op de antwoorden die 
leraren en leerlingen gaven bij de 
bij hen afgenomen interviews. De 
studies werden uitgevoerd in een 
bepaalde regio in California 
tussen 1978 en 1983. De auteurs 
concluderen dat alleen de campag-
ne waarin informatieverstrekking 
over drugs centraal stond, enig 
effect heeft gehad, zij het alleen 
voor meisjes en slechts op de korte 
termijn. De ineffectiviteit van de 
campagnes wijten zij aan de 
gebruikte theoretische inzichten 
die in hun ogen inadequaat 
zouden zijn. 
Met literatuuropgave. 

57 
Le juge face et la toxicomanie; 
repression et/ou traitement. 
Revue de droit penal et de 
criminologie, 66e jrg., nr. 12, 
december 1986, blz. 933-946 
(B). 

Het artikel bundelt de gegevens uit 
rapporten, uitgebracht door 
vertegenwoordigers van de 
magistratuur in tal van Europese 
landen, Brazilia, Marokko en 
Israel. De wetgevifig ten aanzien 
van alcohol, drugs en specifieke 
medicijnen in de verschillende 
landen wordt met elkaar vergele-
ken. Vervolgens wordt besproken 
in hoeverre het onder-invloed-ver-
keren een verzwarende of verzach-
tende omstandigheid is, wanneer 
er sprake is van een misdrijf. Uit 
de rapporten komen verder 
gegevens naar voren over de 
omvang van het probleem in de 
verschillende landen, in hoeverre 
men verplichte behandeling 
voorstaat, welke voorzieningen 
men heeft voor de behandeling 
van verslaafden, en welke instanties 
daarvoor verantwoordelijk zijn. 
Duidelijk wordt dat het verslavings-
probleem een zware druk legt op 
het strafrechtelijk systeem. Als 
aanbeveling wordt gesuggereerd 
de strijd tegen de verdovende 
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middelen te verhevigen door 
middel van preventie-campagnes 
bij de jeugd, en door niet te mild 
te straffen wanneer het om soft 
drugs gaat. Verder wordt infiltratie 
in het drugsmilieu gesuggereerd, 
streng strafrechtelijk optreden en 
(evt. gedwongen) behandeling. 
Ook artsen hebben een verantwoor-
delijkheid in de mate waarin zij 
verdovende middelen voorschrij-
ven aan hun patienten. 

58 
Snortum, J. R. and D. E. Berger. 
Drinking and driving; detecting 
the dark figure of compliance. 
Journal of criminal justice, I4e 
jrg., nr. 6,1986, blz. 475-489 
(VS). 

Velen veronderstellen dat preven-
tie-programma's betreffende 
rijden-onder-invloed nauwelijks 
effect sorteren omdat het grootste 
deel van het alcoholgebruik in het 
verkeer onontdekt blijft. De 
auteurs beschouwen dit pessimisme 
als voorbarig. Via een telefonisch 
onderzoek bij 1401 respondenten 
tonen zij aan dat een groot deel 
van verminderd alcoholgebruik in 
verband met het verkeer niet 
gesignaleerd is. Een significant 
deel van de Amerikaanse verkeers-
deelnemers neemt, naar eigen 
zeggen, maatregelen om niet onder 
invloed te rijden: men reduceert 
het alcoholgebruik als men moet 
rijden of men laat het besturen van 
de auto over aan een persoon die 
minder alcohol heeft gedronken of 
men laat zich door iemand anders 
rijden. Gebruik van het openbaar 
vervoer wordt nauwelijks door de 
respondenten overwogen. De 
auteurs concluderen dat er, 
ondanks de lage pakkans, dus wel 
degelijk automobilisten zijn die 
hun drinkgedrag aanpassen, 
zonder overigens de wettelijke 
limieten ten aanzien van de 
toegestane alcoholpromillages in 
acht te nemen. Gesteld wordt dat 
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het drinkgedrag niet wordt 
aangepast onder invloed van 
afschrikkende factoren (pakkans, 
limieten), maar vooral onder 
invloed van morele dnik in de 
kringen waarin men zich bevindt. 
Op dat punt is generale preventie 
in het geheel niet kansloos. 

Met literatuuropgave. 

Drugs 

59 
Sullivan, A. P. and R. Guglielmo. 
The practice of prevention in the 
New York public schools. 
International journal of the 
addictions, 2Ie jrg., nr. 11, 
november 1986, blz. 1145-1155. 

De auteurs presenteren een vijftal 
drugspreventie-programma's dat is 
uitgevoerd op een aantal scholen 
in New York. Het doel van het 
eerste programma is om een halt 
toe te roepen aan door de leerling 
ervaren gevoelens van passiviteit 
en vervreemding. Deelnemers 
worden aangemoedigd in opstand 
te komen tegen deze gevoelens van 
machteloosheid. In twee andere 
modellen staat sociale dwang 
centraal: hetzij afkomstig van de 
groep leeftijdgenoten, hetzij van de 
ouders. Voor deze programma's 
komen de onvolwassen en minder 
intelligente leerlingen en ouders 
met een aantal tekort schietende 
vaardigheden in aanmerking. De 
vierde weg tot drugspreventie is 
die van de therapeutische counsel-
ling: een begeleiding gericht op 
het internaliseren van nieuwe 
inzichten die de eigenwaarde van 
de deelnemer kunnen verhogen 
waardoor het zelfbeeld in positieve 
zin veranderd wordt. Aan het 
vijfde model hebben de auteurs de 
benaming 'humanistisch onder-
richt' meegegeven. Hier gaat het 
om het aanleren van een produk-
tieve positieve levensfilosofie. 
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Congressen 

Law and Mental Health 
De International Academy of 

Law and Mental Health organiseert 
in samenwerking met enige 
Nederlandse organisaties het 
dertiende International Congress 
on Law and Psychiatry. Op dit 
vijfdaagse congres worden 
plenaire en parallelsessies gehou-
den. De plenaire sessies gaan over 
de 'anthropological foundations of 
law and mental health', 'legislati-
on', 'legal status of inmates in 
institutions', 'mentally ill offenders 
and treatment', 'psychiatric 
facilities in the prison system', 
'ethnic and cultural minorities' en 
law and mental health in the best 
interest of the child'. 
Datum: 16-20 juni 1987 
Plaats: Hotel Krasnapolsky, 
Amsterdam 
Inlichtingen: Congress secretariat, 
F. Koenraadt, Janskerkhof 16, 
3512 BM Utrecht. Tel: 030— 
39 31 25/133 

Crime control in local communi-
ties in Europe 
Doelstelling van dit symposium 

is het verkrijgen van inzicht en het 
uitwisselen van ervaringen met 
betrekking tot de beheersing van 
massaal voorkomende criminali-
teit, waarbij met name de geInte-
greerde aanpak van bestuur, 
justitie, politie en de burgers 
bijzondere aandacht krijgt. De 
voorbereiding is in handen van 
onder meer vertegenwoordigers 
van het Centraal Politieberaad, de 
rechercheschool, het WODC en 

vertegenwoordigers van bestuur en 
justitie. Inleiders zullen het thema 
vanuit de sleutelbegrippen 
'samenwerking' en `praktische 
ervaring met projecten' belichten, 
terwijl men in een aantal workshops 
aan de hand van discussiestellingen 
met elkaar van gedachten kan 
wisselen. De voertaal van dit 
internationale symposion is 
Engels. Het te houden symposium 
vindt plaats in de reeks van in het 
verleden georganiseerde Cranfield 
Conferenties. 
Datum: 19-23 oktober 1987 
Plaats: Rechercheschool Zutphen 
Inlichtingen: Rechercheschool 
Zutphen, congressecretariaat, 
telefoon: 05750-1 0808, tst. 153 
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