
Nederlandse 
samenvatting en 

discussie



De inleiding van dit proefschrift vat de algemene literatuur samen op het gebied 

van vroeg startend delinquent gedrag: delinquent gedrag in de kindertijd (beneden 

de 12 jaar) wordt gezien als een van de belangrijkste risicofactoren voor het 

ontwikkelen van een ernstige en persistente criminele carrière (Loeber & Farrington, 

2001; Moffitt, 1993; Snyder, 2001; Krohn, Thornberry, Rivera, & Le Blanc, 2001). 

Daarnaast hebben kinderen die delinquent gedrag vertonen een verhoogde kans 

op het ontwikkelen van psychiatrische stoornissen en problemen op sociaal en 

maatschappelijk gebied zowel in de kindertijd zelf en in de adolescentie, alsook 

uiteindelijk in de volwassenheid (Moffitt et al., 2002; Hofstra, van der Ende, & 

Verhulst, 2002; Maughan & Rutter, 2001). Echter, niet álle kinderen die delinquent 

gedrag vertonen, zullen levenslang problemen hebben, laat staan dat ze allemaal 

zullen uitgroeien tot ernstige en persistente delinquenten (e.g., Krohn et al., 2001; 

Raine et al., 2005). Vandaar dat het noodzakelijk is inzicht te krijgen in het beloop 

van vroeg startend delinquent gedrag en de mogelijke voorspellers van persistentie. 

Dat zou het mogelijk maken de kinderen met het hoogste risico vroegtijdig te 

herkennen en hen passende interventies aan te bieden. Vroegtijdig ingrijpen biedt 

meer kansen omdat het antisociaal levenspatroon dan nog minder ingesleten is 

(Junger-Tas, 1996; Tremblay & Craig, 1997). Daarnaast kan het voorkómen dat 

deze kinderen een negatief rolmodel worden voor hun leeftijdgenoten (Moffitt, 

1997). Het identificeren van deze risicokinderen is niet alleen nodig om de juiste 

interventie te kunnen bieden, maar ook om de kinderen die geen hoog risico lopen 

niet te belasten met onnodige ingrijpen, dat mogelijk een stigmatiserende werking 

hebben.

Tot dusver is er weinig onderzoek verricht waarin verschillende criminele 

carrières van vroeg startende delinquenten onderscheiden werden. Kennis over 

de ontwikkeling van antisociaal en delinquent gedrag bij kinderen is tot nu toe 

vooral gebaseerd op epidemiologisch onderzoek in de algemene bevolking. Hierbij 

werden vroeg startende delinquenten als één groep afgezet tegen andere jongeren 

terwijl niet naar verschillen binnen de vroeg startende groep is gekeken. Hierdoor is 

er wel veel kennis over factoren die voorspellend zijn voor een delinquente carrière 

in de algemene populatie, maar is nauwelijks onderzocht of deze factoren ook 

onderscheiden tussen kinderen die wel en niet recidiveren. 
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Hoewel ongeveer een derde van de kinderen wel eens antisociaal gedrag of 

delictgedrag heeft gepleegd is frequent en enstig antisociaal en delictgedrag 

zeldzaam onder kinderen (ongeveer 8%: Moffitt et al., 2002). Voor onderzoek in 

de algemene populatie naar vroeg startend, ernstig delinquent gedrag zouden 

derhalve grote groepen kinderen onderzocht moeten worden. Voor onderzoek 

naar verschillen binnen een reeds delinquente groep kinderen is het dus nodig om 

bij aanvang een voldoende grote hoog-risicogroep te selecteren.

Een bekende hoog-risicogroep bestaat uit kinderen beneden de 12 jaar die 

met de politie in aanraking is gekomen wegens delinquent gedrag (Snyder, 2001). 

Hoewel deze kinderen nog niet strafrechtelijk vervolgbaar zijn, kunnen zij wel door 

de politie geregistreerd worden. Deze doelgroep is met het oog op de preventietaak 

van de politie van maatschappelijk en praktisch belang. Voor het slagen van deze 

preventietaak is het noodzakelijk met name de kinderen met een verhoogd risico op 

recidive zo vroeg mogelijk te herkennen om ze een passende interventie te kunnen 

bieden. Hoewel een politieregistratie bij minder dan 1% van de kinderen uit de 

algemene populatie voorkomt, betreft dat jaarlijks nog steeds enkele duizenden 

kinderen. Tot dusver - zowel nationaal als internationaal - is er echter weinig bekend 

over kinderen beneden de 12 jaar die voor de eerste keer met de politie in aanraking 

zijn gekomen en is er dus weinig empirische kennis om politiebeleid op te baseren. 

Kinderen zijn in de meeste landen niet strafrechtelijk vervolgbaar en verschijnen 

daarom niet in de landelijke criminaliteitsstatistieken en onderzoeken. In ons land, 

waar de minimumleeftijd voor strafrechtelijke vervolgbaarheid 12 jaar is, wordt deze 

groep echter wel in locale politiesystemen geregistreerd. Daardoor is onderzoek 

naar deze kinderen, hierna12-minners genaamd, mogelijk.

Dit proefschrift heeft ten doel: ten eerste, het beschrijven van delictkenmerken 

en recidivepatronen van 12-minners die tevoorschijn komen uit zelfrapportage 

en uit politieregistratie. Ten tweede is het doel te onderzoeken welke risico- en 

protectieve factoren in de kindertijd samenhangen met verschillen in vroeg startend 

delictgedrag. Ten derde is het doel te onderzoeken welke factoren samenhangen 

met recidive na een eerste delict in de kindertijd. 
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Samenvatting

Om bovenstaande doelen te kunnen bereiken zijn verschillende onderzoeken 

uitgevoerd, waarbij gebruik werd gemaakt van verschillende datasets en 

onderzoeksdesigns. 

Dataset 1 bestaat uit een groep van 347 kinderen die in 2001 voor het eerst 

door de politie zijn geregistreerd wegens delictgedrag. Van deze groep 

kinderen zijn politiegegevens bekend tot 4,5 jaar na de eerste registratie, 

evenals gegevens van de Raad voor de Kinderbescherming. 

Dataset 2 bestaat uit 260 kinderen die in de periode 2004/2005 voor het eerst 

door de politie geregistreerd zijn wegens delictgedrag. Van deze kinderen 

zijn op twee momenten gegevens uit zelf- en ouderrapportage verkregen, 

namelijk onmiddellijk na het plegen van het delict en één jaar later.

Dataset 3 bestaat uit 310 kinderen uit het jongste cohort van de Pittsburgh 

Youth Study die beneden de 12 jaar het eerste delictgedrag pleegden. De 

Pittsburgh Youth Study is een longitudinaal bevolkingsonderzoek onder 

de jeugdige inwoners van Pittsburgh in de Verenigde Staten, waarbij 

risicokinderen zijn oversampled. Van deze kinderen zijn vanaf een leeftijd 

van 7 tot 19 jaar zelf-, ouder- en leerkrachtdata beschikbaar. Van de 

adolescentiefase zijn ook rechtbankgegevens beschikbaar. 

In de hierna volgende paragrafen van deze samenvatting zullen de resultaten kort 

worden samengevat. Daarna volgt een algemene discussie met daarin ook aandacht 

voor de sterke kanten en beperkingen van de onderzoeken, de implicaties voor de 

dagelijkse praktijk en aanwijzingen voor toekomstig onderzoek.

Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van de in Nederland gebruikte signalerings-, 

screenings- en onderzoeksmethoden om kinderen te identificeren die hoog risico 

lopen te persisteren in delictgedrag. In de eerste plaats worden een aantal algemene 

screeningsprincipes, relevante screeningsmethoden en beperkingen van bestaande 

instrumenten besproken. In de tweede plaats is de huidige Nederlandse praktijk 

beschreven, zowel wat betreft in gebruik zijnde instrumenten, maar ook wat betreft 

de organisatiestructuren en de mogelijkheden en belemmeringen die deze bieden 

wat betreft screenen en informatieoverdracht. Professionals in Nederland raken er 

192

•

•

•



steeds meer van overtuigd dat er een noodzaak is tot meer gestandaardiseerde 

screeningsmethoden, waarbij informatie over langere tijd gecombineerd wordt 

(zogenaamde longitudinale screening), en waarbij de informatie van verschillende 

instanties op elkaar aansluit. Op dit moment zijn er echter nog weinig gevalideerde 

methoden voor handen.

Het doel van het onderzoek zoals beschreven in Hoofdstuk 3 is drieledig. Ten 

eerste te beschrijven wat de voornaamste delict-, socio-demografische en 

buurtkenmerken van kinderen met een eerste politiecontact zijn. Ten tweede 

te toetsen of er in verhouding tot hun bevolkingsaandeel meer kinderen uit 

achterstandsbuurten en met een niet-westerse etnische achtergrond door de 

politie geregistreerd worden wegens delictgedrag. Ten derde, om voor jongens en 

meisjes apart te onderzoeken of delict-, socio-demografische en buurtkenmerken 

onderscheid kunnen maken tussen lichte en middelzwaar tot ernstige delinquentie. 

Hiertoe werd gebruik gemaakt van gegevens uit dataset 1. De meeste kinderen 

bleken te zijn geregistreerd wegens lichte (56%) tot middelzware delicten (37%), 

terwijl ernstige delicten zelden voorkwamen (7%). Verder betrof het meestal 

groepsdelinquentie en was 15% van de 12-minners meisje. Kinderen uit buurten 

met een laag sociaal economische status (SES) en kinderen uit steden waren 

oververtegenwoordigd in de politiesystemen, ook als rekening werd gehouden met 

het hoger aantal kinderen dat in deze buurten woont. Binnen de lage SES-buurten 

bleken kinderen met een niet-westerse achtergrond relatief vaker door de politie 

te zijn aangehouden dan Nederlandse kinderen. Het bleek moeilijk op basis van 

delict-, socio-demografische en buurtkenmerken een onderscheid te maken tussen 

12-minners die werden geregistreerd wegens een licht delict en 12-minners die 

waren geregistreerd wegens een middelzwaar tot ernstig delict. Bij jongens bleek 

het hebben van een niet-westerse achtergrond, het wonen in een buurt met een 

hoge SES, een jongere leeftijd ten tijde van de registratie, en eerdere bekendheid 

bij de Raad voor de Kinderbescherming kenmerkend voor middelware tot ernstige 

delinquentie in vergelijking tot lichte delinquentie. Voor meisjes bleek alleen het 

wonen in een buurt met een lage SES kenmerkend voor middelzware tot ernstige 

delinquentie in vergelijking tot lichte delinquentie. 
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Het onderzoek zoals beschreven in Hoofdstuk 4 had ten eerste ten doel 

verschillende recidivetrajecten te onderscheiden op basis van de ernst en frequentie 

van het door de politie geregistreerde delictgedrag in de 4,5 jaar na een eerste 

politieregistratie. Het onderzoek werd gedaan onder de jongens uit dataset 1. Het 

tweede doel was de verschillende trajecten van elkaar te onderscheiden op basis 

van kenmerken van socio-demografische, buurt-, en eerste delictkenmerken. Drie 

recidivetrajecten konden worden onderscheiden: 1) tweederde van de jongens 

vertoonde geen of alleen sporadisch en minder ernstig delictgedrag, 2) een 

kwart vertoonde delictgedrag dat in de loop van de tijd escaleerde in ernst en 

frequentie en 3) een kleine groep (7%), niet zijnde de 7% vermeld in het vorige 

hoofdstuk, vertoonde chronisch ernstig en frequent delictgedrag gedurende de 

gehele follow-up periode. De chronische en escalerende delinquenten vertoonden 

niet alleen meer en ernstiger delictgedrag, maar waren ook vaker zelf slachtoffer 

en getuige van geweld. Tevens waren zij in de follow-up periode vaker bekend 

bij de Raad voor de Kinderbescherming wegens zorgen over de opgroei- en 

opvoedsituatie. De voorspellende waarde van de socio-demografische, buurt- 

en eerste delictkenmerken bleek beperkt. Vergeleken met de niet- of sporadisch 

recidiverende delinquenten, waren chronisch delinquenten ouder bij de eerste 

registratie, hadden zij vaker een niet-westerse achtergrond, en werden zij vaker 

als eerste geregistreerd wegens vandalisme. Escalerende delinquenten waren 

ook gemiddeld ouder bij het eerste politiecontact en woonden vaker in lage SES-

buurten dan niet- of sporadisch recidiverende delinquenten. Ondanks de lage 

voorspelende waarde van een aantal karakteristieken, bleken politieagenten ten 

tijde van de eerste registratie vaker die kinderen te hebben meegenomen naar het 

bureau die later uitgroeiden tot ernstige delinquenten. Dat geeft aan dat er wellicht 

andere kenmerken zijn die beter ernstige delinquente carrières van 12-minners 

voorspellen, die niet in dit onderzoek zijn meegenomen.

Het onderzoek in Hoofdstuk 5 beschrijft ten eerste een groot aantal 

individuele en omgevingskenmerken van kinderen met een eerste politiecontact uit 

dataset 2 en kijkt of deze kenmerken verschillen tussen woonbuurten en etnische 

achtergronden. Vervolgens is per subgroep naar de samenhang tussen deze 

kenmerken en de mate van delictgedrag, zoals gerapporteerd door de kinderen 
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zelf en hun ouders, onderzocht. Als maat voor delictgedrag werd genomen het 

aantal verschillende delicten waarvan ouder en/of kind aangaf dat het kind deze 

in het afgelopen half jaar had gepleegd. Hiertoe werden drie groepen 12-minners 

onderscheiden: 1) Nederlandse 12-minners uit hoge SES buurten, 2) Nederlandse 

12-minners uit lage SES buurten, en 3) niet-westerse 12-minners uit lage SES buurten. 

Ongeveer een derde van alle kinderen met een politiecontact vertoonde problemen, 

met name externaliserende problemen zoals blijken uit psychische stoornissen 

(aandachttekort/hyperactiviteitstoornis (ADHD), de oppositionele stoornis (ODD) 

en de gedragstoornis (CD)) en meer dimensionele maten voor probleemgedrag, 

en problemen in het gezin. Echter, lang niet alle factoren die als voorspeller voor 

delinquent gedrag zijn geïdentificeerd in de algemene populatie, bleken ook samen 

te hangen met de mate van dergelijk gerapporteerd delictgedrag bij 12-minners. In 

beide groepen met een Nederlands etnische achtergrond bleken alleen individuele 

externaliserende kenmerken samen te hangen met delictgedrag. In de hoge SES-

groep waren dat een ADHD-diagnose en gedragsproblemen. In de lage SES-

groep correleerde een hogere mate van delictgedrag met meer gedragsproblemen 

en proactieve agressie. Dat laatste doelt op agressie die wordt ingezet om iets voor 

elkaar te krijgen en dus niet als reactie op een (vermeende) uitdaging door anderen. 

Daarmee lijkt bij Nederlandse kinderen de buurt van herkomst niet of nauwelijks van 

invloed op de relatie tussen risicofactoren en delinquent gedrag. In de groep 12-

minners met een lage SES en een niet-westerse etnische achtergrond bleken niet 

alleen de mate van individueel kenmerken, zoals middelengebruik, hyperactiviteit 

en spanning zoeken, maar ook psychische problemen van een van de ouders en 

problemen in de omgang met leeftijdgenoten te correleren met delictgedrag. In 

vergelijking tot Nederlandse 12-minners lijken bij 12-minners met een niet-westerse 

achtergrond niet alleen individuele maar ook omgevingskenmerken bepalend voor 

de mate van zelfgerapporteerd delictgedrag.

Het onderzoek in Hoofdstuk 6 toetst de waarde van externaliserende 

psychopathologie in de voorspelling van de stabiliteit van delictgedrag over één jaar. 

De onderzoeksgroep bestond uit het deel van de kinderen uit dataset 2 van wie zowel 

psychiatrische gegevens als follow-up gegevens beschikbaar waren. Op basis van 

door het kind- en de ouder gerapporteerd delictgedrag op de eerste meting en de 
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vervolgmeting één jaar later werden drie groepen gecreëerd: een groep kinderen 

die bij beide metingen veel delictgedrag vertoonde (16%), een groep kinderen die 

bij beide metingen weinig tot geen delictgedrag vertoonde (56%) en een groep 

die alleen bij een van de twee metingen veel delictgedrag vertoonde (28%). Van 

de kinderen die persistent veel delictgedrag vertoonden, bleek 65% te voldoen 

aan de diagnostische criteria voor ten minste één externaliserende stoornis. Van de 

kinderen met veel delictgedrag op slechts één meetmoment was dit 39% en van de 

kinderen met persistent weinig delictgedrag voldeed 23% aan de criteria voor een 

externaliserende stoornis. Een diagnose ODD en/of CD in combinatie met ADHD, 

bleek met name voorspellend voor persistent delictgedrag, terwijl ADHD alleen niet 

voorspellend leek.

In het onderzoek in Hoofdstuk 7 is de waarde getoetst van kenmerken 

zoals gemeten in de kindertijd bij het voorspellen van de ernst en de duur van 

delinquente carrières. Hiertoe werd gebruikt gemaakt van dataset 3. De vroeg 

startende delinquenten vertoonden een aanzienlijke spreiding in de duur en de 

ernst van hun delictgedrag tijdens de adolescentie (12-19 jaar). Hierbij werden 

drie soorten carrières onderscheiden: 1). een groep die persisteerde in ernstig 

delictgedrag (35%), 2) een groep die persisteerde in matig ernstig delictgedrag 

(43%) en 3) een groep die al in de vroege adolescentie (vóór het 14e levensjaar) 

stopte (23%).De overige kinderen (13%) vertoonden een wisselend delictpatroon, 

waardoor ze niet in een van de drie groepen konden worden ingedeeld. Groep 1 

en 2 waren beide goed van groep 3 te onderscheiden, terwijl het moeilijk was te 

differentiëren tússen groep 1 en 2. In de kindertijd kwam disruptief gedrag vaker 

voor onder kinderen die doorgingen in ernstig delictgedrag dan onder kinderen 

die doorgingen in matig ernstig delictgedrag. Kinderen die doorgingen in matig 

ernstig delictgedrag werden vaker gekenmerkt door sociale achterstand. Het vaker 

voorkomen van disruptief gedrag onderscheidden de kinderen die doorgingen in 

ernstig delictgedrag ook van de kinderen die stopten, terwijl betrokkenheid van het 

kind bij het gezin en het wonen in een klein gezin juist voorspellend waren voor 

stoppen. Tenslotte konden kinderen die matig ernstig persisteerden van de stoppers 

worden onderscheiden doordat er onder hen vaker disruptief gedrag voorkwam, 

maar dus minder vaak dan onder ernstige delinquenten, en doordat er bij meer 
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van hen sprake was van sociale achterstand. Ook hier waren het weer pro-sociale 

banden, zoals de band met het gezin en met leeftijdgenoten, die voorspellend 

waren voor stoppen in vergelijking tot persistentie in matig ernstig delictgedrag. 

De resultaten van deze dissertatie dragen op verschillende manieren bij aan de 

huidige kennis over vroeg startende delinquentie. Ten eerste bleek een aantal 

socio-demografische kenmerken samen te hangen met de kans om door de politie 

geregistreerd te worden wegens delictgedrag. Jongens werden vaker geregistreerd 

door de politie dan meisjes. Daarnaast waren kinderen uit steden, uit buurten met 

een lage SES, en kinderen van niet-westerse etnische origine overgerepresenteerd 

in de politieregistratiesystemen. Hieraan kunnen verschillende mechanismen 

ten grondslag liggen. Ten eerste kunnen deze verschillen in politieregistratie een 

reflectie zijn van verschillen in gepleegd delictgedrag. Hoewel zelfrapportage 

onderzoeken ook een hogere prevalentie van delictgedrag vinden bij kinderen uit 

lagere SES en sterk verstedelijkte buurten en bij kinderen met een niet-westerse 

etnische achtergrond (Herrenkohl et al., 2001; Van der Laan, Blom, Verwers & 

Essers, 2005), zijn de daar gerapporteerde verschillen kleiner dan de verschillen 

zoals gerapporteerd in de politiesystemen. Hier kan tegenin gebracht worden dat 

zelfrapportage niet noodzakelijk een weerslag is van het daadwerkelijke gedrag. 

Zo is zelfrapportage gevoelig voor sociaal wenselijke antwoordtendensen wat kan 

leiden tot onderrapportage (Junger-Tas, Terlouw & Klein, 1994). Aan de andere kant 

lijkt zelfrapportage bij kinderen soms juist te leiden tot overrapportage met name 

van de frequentie waarmee (lichte) delicten worden gepleegd. Een reden waarom 

het Wetenschappelijk Onderzoeks en Documentatie Centrum van het Ministerie 

van Justitie ooit weer gestopt is met het verzamelen van zelfgerapporteerde 

delictgegevens onder kinderen (Van der Laan, Hoeve & Van Domburgh, 2008). 

Ten tweede zou het zo kunnen zijn dat kenmerken van het kind, behalve het 

delictgedrag, ervoor zorgen dat kinderen een hoger risico lopen om door de 

politie geregistreerd te worden. Jongens in vergelijking tot meisjes en kinderen 

met een negatieve, opstandige brutale houding versus kinderen met een positieve, 
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respectvolle houding tegenover de agent lopen bijvoorbeeld mogelijk meer kans 

om door de politie geregistreerd te worden. Ten derde is het denkbaar dat de politie 

meer aanwezig is in bepaalde risicowijken en dat kinderen uit deze wijken daardoor 

meer risico lopen aangehouden te worden. Ten vierde kan het zo zijn dat bepaalde 

groepen mensen, bijvoorbeeld niet-westerse allochtonen, minder goed hun weg 

vinden binnen de jeugdgezondheidszorg indien er sprake is van gedragsproblemen 

bij het kind (Márquez, 2002). Deze kinderen lopen daardoor meer kans om door 

de politie geregistreerd te worden wegens delictgedrag dat voortvloeit uit hun 

onbehandelde gedragsproblemen. Ten slotte is het mogelijk dat in bepaalde 

buurten bijvoorbeeld scholen of andere derden minder snel de politie inschakelen 

bij delictgedrag. Het is bijvoorbeeld denkbaar dat in minder verstedelijkte buurten 

waar men elkaar kent, men eerder geneigd is probleemgedrag van kinderen zelf in 

de eigen gemeenschap op te lossen in plaats van de politie te bellen. Inzicht krijgen 

in deze processen is zeer belangrijk omdat deze kunnen leiden tot stigmatisatie van 

bevolkingsgroepen en omdat het aangeeft dat specifieke groepen van kinderen en 

hun families mogelijk niet de behandeling krijgen die zij behoeven. 

In de kindertijd blijkt niet zozeer de ernst als wel de frequentie en diversiteit 

van delictgedrag tussen delinquenten onderling te verschillen. De meeste 

kinderen vertoonden minder ernstig tot matig ernstig delictgedrag, terwijl ernstig 

delictgedrag zelden voorkwam. Dit bleek zowel wanneer gekeken werd naar het 

eerste politiecontact als wanneer gekeken werd naar zelfgerapporteerd delictgedrag 

bleken. De ernst van het delictgedrag in de kindertijd was daarbij niet voorspellend 

voor recidive. De ernst van het eerste delict zoals geregistreerd door de politie 

hing in de Nederlandse onderzoeken zelfs niet samen met het zelfgerapporteerde 

delictgedrag ten tijde van de politieregistratie, wat aangeeft dat de ernst van het 

eerste geregistreerde delict geen goede indicator is voor de mate van onderliggende 

van probleemgedrag. Zeer ernstige delicten kunnen natuurlijk wel degelijk een 

indicatie geven voor individuele risico’s en onderliggende beperkingen, maar deze 

zijn zeldzaam bij 12-minners. Daarnaast is een licht delict geen indicatie voor de 

afwezigheid van recidiverisico. 

In de kindertijd varieerden delinquenten onderling wel in de frequentie en 

diversiteit van het gerapporteerde delictgedrag. Deze frequentie en diversiteit van 
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delictgedrag hingen samen met persistentie van het delictgedrag in het Amerikaanse 

onderzoek. In de Nederlandse onderzoeken uit deze dissertatie zijn frequentie en 

diversiteit niet als voorspellers voor toekomstig delictgedrag onderzocht. Echter, de 

aanwezigheid van een gedragsstoornis (ODD en/of CD) bleek voorspellend voor 

persistentie van delictgedrag. Aangezien er over 12-minners die voor het eerst met 

de politie in aanraking komen geen delictgeschiedenis en dus geen frequentie of 

diversiteit van delictgedrag bekend is, lijkt het van belang dergelijke informatie van 

kinderen en ouders zelf te verzamelen wil men, na verloop van tijd, hoog risico- van 

laag risicokinderen kunnen onderscheiden.

Vroeg startende delinquenten vertoonden vervolgens aanzienlijke 

heterogeniteit in hun recidivepatronen. Hoewel prevalentiecijfers verschilden in 

de verschillende onderzoeken, wat geweten kan worden aan verschillen in de 

onderzoeksgroepen en in de maten die gebruikt werden om delinquentie vast 

te stellen, kan ruwweg worden gesteld dat een derde van de vroeg startende 

delinquenten in de adolescentie in substantiële mate doorgaat met het vertonen 

van delictgedrag. Die recidivisten lopen vervolgens ook een hoger risico op andere 

negatieve life events zoals zelf slachtoffer worden van geweld of daar getuige van 

zijn, wat aangeeft dat zij waarschijnlijk op meerdere levensgebieden problemen 

ontwikkelen. Daarmee lijken de kinderen die doorgaan in delictgedrag op de 

groep Life Course Persistent delinquenten zoals beschreven door Moffitt (1993). 

Aan de andere kant benadrukken de voorliggende resultaten ook dat lang niet 

alle vroeg startende delinquenten zullen doorgaan met hun gedrag en zich zullen 

ontwikkelen tot ernstige veelplegers. In tegenstelling tot andere onderzoeken (Moffitt 

et al., 2002), was op basis van politie-gegevens niet een groep vroeg-startende 

delinquenten te onderscheiden die veel delictgedrag vertoonde in de kindertijd, 

om in de adolescentie vervolgens te stoppen. Het is echter wel mogelijk dat een 

substantieel deel van de kinderen die op basis van politiegegevens als sporadisch 

delinquent worden gekenmerkt, in werkelijkheid wel degelijk frequent delictgedrag 

heeft vertoond in de kindertijd om vervolgens te stoppen in de adolescentie. De 

kans om niet aangehouden te worden voor delictgedrag is wellicht in de kindertijd 

groter dan in de adolescentie wanneer delictgedrag zich steeds meer buitenshuis 

gaat afspelen (Patterson, 1998; Loeber, 1996). Hoewel 12-minners dus een hoog 
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risico hebben om te recidiveren, is ook stoppen veel voorkomend, wat de noodzaak 

tot screenen benadrukt om diegenen te identificeren die werkelijk risico lopen te 

persisteren in hun gedrag.

Risico- en beschermende factoren voor (toekomstig) delictgedrag

De resultaten uit deze dissertatie geven echter ook aan dat het lastig is om vroeg te 

bepalen wie er het meeste risico loopt op persistentie in delictgedrag en/of op andere 

problemen. Dit is ook gevonden in adolescente risicopopulaties (bijv. Stouthamer-

Loeber et al., 2008). Hieruit blijkt dat bevindingen uit de algemene populatie niet 

zomaar gegeneraliseerd kunnen worden naar specifieke risicopopulaties. Dit is 

des te meer van belang aangezien het meeste onderzoek naar vroeg startende 

delinquentie plaatsvindt in de algemene populatie terwijl de meeste screening 

wordt gedaan in risicopopulaties zoals kinderen met een politiecontact.

Verschillende mechanismen kunnen er aan hebben bijgedragen dat 

voorspelling van toekomstig delictgedrag moeilijk is bij kinderen die al een delict 

hebben gepleegd. Ten eerste zijn risicofactoren anders verdeeld in een hoog 

risicopopulatie dan in de algemene populatie. Risicofactoren worden vaker gevonden 

waardoor de verschillen binnen de groep kleiner worden. Ten tweede zijn bepaalde 

kenmerken die voorspellend zijn voor delinquent gedrag in de adolescentie, 

zoals attitudes en overtuigingen van het kind, in de kindertijd moeilijker in kaart te 

brengen (Frick, Bodin & Barry, 2000). Dat kan nog moeilijker zijn bij vroeg startende 

delinquenten aangezien die vaak een ontwikkelingsachterstand hebben en daardoor 

meer moeite hebben met het begrijpen van de vragen. Ten derde is informatie 

zoals verzameld bij risicopopulaties, met name kinderen met een politiecontact, 

wellicht minder betrouwbaar. Ouders en kinderen voelen wellicht een belang om 

te laten zien dat er niets aan de hand is. Aan de andere kant kan het politiecontact 

er ook toe leiden dat kinderen en ouders zich zeer bewust worden van ongewenst 

gedrag van het kind, wat juist kan leiden tot overrapportage. Daarnaast kan ook de 

informatie zoals verzameld door de politie juist bij kinderen minder betrouwbaar 

zijn. Kinderen zijn immers nog niet strafrechtelijk vervolgbaar, waardoor er minder 

prioriteit ligt bij het precies uitzoeken van de precieze toedracht. Tot slot is de keuze 

voor de te toetsen voorspellers uit de voorliggende onderzoeken gebaseerd op 
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evidentie uit de algemene populatie. Het is mogelijk dat onder vroeg startende 

delinquenten andere factoren van belang zijn, die nu niet zijn meegenomen. Zo is 

uit onderzoek gebleken dat beschermende factoren, bijvoorbeeld een goede band 

met je familie, met name van belang zijn wil men differentiëren tussen jongeren 

die allemaal risicofactoren bezitten (Stouthamer-Loeber, Loeber, Wei, Farrington & 

Wikström, 2002). Al deze redenen tonen niet alleen aan waarom het moeilijk is 

binnen hoog risicopopulaties te onderscheiden, maar zij wijzen er ook op dat hoog 

risicopopulaties verschillen van de algemene populatie en dus onderzocht moeten 

worden. 

De voorspelling van toekomstig delictgedrag verbeterde op het moment dat 

ouder- en kindinformatie werd toegevoegd aan de door de politie geregistreerde 

informatie. Maar ook dan bleef de voorspellingskracht matig en was er een vrij grote 

foutmarge. Dat betekent dat op basis van de aanwezige informatie een aanzienlijk 

deel van de kinderen onjuist als niet risicovol zou worden aangeduid en een ander 

deel onjuist als wel risicovol. Vandaar dat het gerechtvaardigd is te concluderen 

dat er op dit moment geen simpel screeningsinstrument te ontwerpen lijkt, dat 

betrouwbaar kan onderscheiden tussen hoog en laag risicokinderen. Daarnaast 

wijzen deze bevindingen erop dat het belangrijk is om informatie van verschillende 

bronnen te combineren, zoals school, jeugdzorg, politie etc. Voorspelling zal ook 

gebaat zijn bij het verzamelen van gegevens uit verschillende bronnen omdat 

deze bronnen tezamen een beter inzicht geven in de frequentie en diversiteit van 

antisociaal en delictgedrag . Verschillende minder ernstige signalen uit verschillende 

bronnen wijzen los van elkaar immers niet op een hoog risico, maar wel indien zij 

gezamenlijk in aanmerking genomen worden. Tot slot is het vooral bij kinderen 

noodzakelijk om longitudinale vormen van screenen te hanteren. Daarbij dienen 

niet-ernstig antisociaal en delictgedrag niet los van elkaar beschouwd te worden, 

maar juist in combinatie met elkaar. Wordt een kind op basis van informatie zoals 

bekend ten tijde van het eerste delict niet als risicovol aangemerkt dan dient deze 

informatie toch geregistreerd te worden en meegewogen te worden, mocht het 

kind nogmaals met de politie in aanraking komen. 

Hoewel voorspelling van recidive moeilijk is, zijn er wel een aantal 

factoren te onderscheiden die in verschillende onderzoeken samenhingen met 
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(herhaald) delictgedrag. Verschillende individuele karakteristieken zoals spijbelen, 

externaliserende psychopathologie en continue maten van gedragsproblemen 

correleerden met de ernst, frequentie, diversiteit en persistentie van delictgedrag. 

Vergelijkbaar met eerdere onderzoeken bleek ook nu weer uit zowel de Nederlandse 

onderzoeken naar 12-minners als de Pittsburgh Youth Study dat problemen in het 

gezin, in sociale contacten en met leeftijdgenoten samenhingen met delictgedrag. 

Daarnaast kwam uit de Pittsburgh Youth Study dat pro-sociale banden met 

leeftijdgenoten en familie belangrijk zijn voor het stoppen met delictgedrag. De 

bevinding dat zowel individuele karakteristieken als het functioneren van het 

gezin belangrijke correlaten zijn, komt eveneens in de meeste theorieën over 

de ontwikkeling van jeugddelinquentie naar voren (o.a. Moffitt, 1993; Patterson, 

1996). 

Beperkingen

Deze dissertatie kent een aantal beperkingen die in oogschouw genomen dient te 

worden bij het interpreteren van de bevindingen. Ten eerste werden de Nederlandse 

onderzoeken gekenmerkt door geen of slechts een korte follow-up periode. 

Alleen in hoofdstuk vier is delinquentie over een wat langere tijd, namelijk 4,5 jaar 

bekeken. Om inzicht te krijgen in delictpatronen van vroeg startende delinquenten 

is een lange onderzoeksperiode, het liefst tot in de volwassenheid, vereist. Ten 

tweede, zijn in de Nederlandse onderzoeken potentiële risico- en beschermende 

factoren slechts eenmalig gemeten. Aangezien kinderen fluctueren in hun gedrag 

zou het zo kunnen zijn dat het meten van kenmerken op meerdere momenten 

tot betere voorspellingen leidt. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat alleen stabiel 

gedrag voorspellend is voor recidiveren. Ten derde is geen van de onderzoeken 

uit deze dissertatie zo opgezet dat er uitspaken over oorzaak en gevolg kunnen 

worden gedaan, zelfs niet uit de longitudinale onderzoeken. Ten vierde zijn 

kinderen met een niet-westerse achtergrond alleen onderzocht als één groep 

terwijl het in werkelijkheid een zeer heterogene groep kinderen betreft. Daarom is 

voorzichtigheid bij het interpreteren van bevindingen over kinderen met een niet-

westerse etnische achtergrond geboden. Tot slot kan het zo zijn dat de antwoorden 

van de jongeren en hun ouders uit hoofdstuk 4 en 5 beïnvloed zijn door het feit dat 
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ze geregistreerd waren door de politie. Het zou bijvoorbeeld zo kunnen zijn dat zij 

daardoor geneigd waren een positiever beeld van zichzelf en hun kind te scheppen 

om maar vooral te laten zien dat er niets aan de hand was. Aan de andere kant 

kan het politiecontact er juist ook toe hebben geleid dat de nadruk werd gelegd 

op alle mogelijke problemen die de jongere en het gezin hadden. Het eerste zou 

hebben geleid tot onderraportage terwijl het tweede juist zou hebben geleid tot 

overrapportage. Hoewel er dus nadelen kleven aan zelf- en ouderrapportage direct 

na een politiecontact, is het ook zo dat in de dagelijkse praktijk de politie en overige 

instanties die informatie nu juist verzamelen nadat de jongere delictgedrag heeft 

vertoond. Het is derhalve van groot belang juist de samenhang tussen de factoren 

zoals op dat moment gerapporteerd en delictgedrag te onderzoeken. 

Implicaties voor de dagelijkse praktijk 

Een aantal van de bevindingen uit deze dissertatie hebben belangrijke implicaties 

voor de politie en de klinische praktijk. Ten eerste zijn er, aangezien lang niet elke 

vroeg startende delinquent recidiveert, screeningsmethoden nodig om diegenen 

te selecteren die het hoogste risico lopen op een negatieve ontwikkeling. Vroege 

identificatie van hoogrisicokinderen is van belang om toekomstig delictgedrag en 

daarmee schade aan anderen en de maatschappij te voorkomen door middel 

van interventie. Daarnaast is vroege interventie van belang om de ontwikkeling 

van de jongere in bredere zin te optimaliseren. Een delinquente carrière gaat 

immers ook vaak gepaard met een scala aan problemen op andere gebieden 

zoals schooluitval, problemen op het werk, omgang met antisociale vrienden etc. 

(Moffitt et al., 2002). Tevens vertoonde een substantieel deel van de 12-minners 

ernstige psychische en gezinsproblemen. Meer dan een derde van de 12-minners 

voldeed aan de diagnostische criteria van een externaliserende stoornis, wat zeer 

hoog is in vergelijking met de acht procent die gevonden wordt in de algemene 

bevolking (Verhulst et al., 1997). Screening zou zich dan ook niet alleen moeten 

richten op recidiverisico, maar tevens op de behoefte aan interventie vanuit 

jeugdzorgperspectief. Tot slot is screening ook van belang om juist die jongeren te 

identificeren die geen risico lopen. Dit om onnodig en daarmee potentieel schade 

berokkenend ingrijpen te voorkomen.
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De aanhouding door de politie lijkt een zeer efficiënt moment om te screenen 

aangezien er bij ongeveer één op de drie kinderen dermate veel problemen zijn dat 

interventie gewenst is. Bijkomend voordeel is dat de politie de mogelijkheid heeft 

om te screenen binnen een hoog risicopopulatie waarvan een groot deel wellicht 

in het algemeen de neiging heeft zorg te mijden (Márquez, 2002). Met het oog op 

screening is het vervolgens van belang op te merken dat er behoefte is aan meer 

uniforme registratiemethoden voor 12-minners. Bijvoorbeeld, slechts de helft van 

de 12-minners stond als verdachte geregistreerd in het politiesysteem terwijl de 

andere helft ‘onterecht’ als betrokkene in het systeem stond. Aangezien er een 

aantal vervolgstappen alleen wordt genomen indien een kind als verdachte wordt 

geregistreerd, zoals het invullen van een Landelijk Overdracht Formulier (LOF), het 

aanbieden van vrijwillige interventies als STOP en het bespreken van deze kinderen 

in het justitieel casusoverleg, impliceert dit dat een groot deel van de 12-minners met 

ernstige problemen niet gesignaleerd wordt. Daarnaast is het LOF oorspronkelijk 

ontwikkeld voor jongeren boven de 12 jaar, en is het niet gevalideerd. Ook is er 

weinig training voor de agenten die het LOF moeten invullen. Hierdoor varieert de 

kwaliteit van de informatie zoals geregistreerd door de politie. 

Het feit dat een politieregistratie een goed moment kan zijn om te screenen 

betekent overigens niet dat de politie het screenen ook zelf zou moeten uitvoeren. 

Niet alleen omdat politieagenten niet opgeleid zijn om te screenen, maar ook 

omdat informatie zoals geregistreerd door de politie niet betrouwbaar was. Hoewel 

hierbij dient te worden opgemerkt dat politieagenten wel in staat bleken om, op 

ons onbekende gronden, hoogrisicokinderen te identificeren. Hun intuïtieve 

inschatting moet dus niet genegeerd worden. Daarnaast is gebleken dat meer 

diepgaand onderzoek nodig is om te kunnen onderscheiden tussen hoog- en 

laag-risicodelinquenten, wat een specifieke expertise vereist. Een politieregistratie 

beneden de 12 jaar wegens delictgedrag zou ook kunnen worden beschouwd als 

een belangrijk signaal in reactie waarop een andere instantie verder onderzoekt 

wat er aan de hand is. Op dit moment loopt er een aantal zeer veelbelovende 

initiatieven op dit gebied in Nederland (o.a. Jeugd Preventie Team, Jeugd Preventie 

Plan, Pak je kans) waarbij politie en hulpverleningsinstanties nauw samenwerken op 

dit gebied. Deze projecten volgen allemaal ongeveer hetzelfde stramien waarbij de 
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politie jonge delinquenten en hun families verwijst naar een hulpverleningsinstantie 

die vervolgens op korte termijn, bijvoorbeeld 48 uur, een bezoek brengt aan het 

gezin. De hulpverleningsinstantie inventariseert kort de eventuele problemen 

en biedt indien nodig een korte interventie aan, bij ernstigere problemen of het 

vermoeden daarvan kan worden doorverwezen naar een vervolginstantie voor 

verder (diagnostisch) onderzoek en behandeling. De meeste van deze projecten 

maken op dit moment nog geen gebruik van gestandaardiseerde en gevalideerde 

screeningsinstrumenten, maar zouden een goede basis voor screening kunnen 

bieden. Bijkomend belangrijk voordeel is ook dat door deze constructie op korte 

termijn hulp kan worden geboden aan het kind en het gezin. 

Tot slot lijken een aantal potentieel veranderbare karakteristieken in het kind, 

het gezin en de vrienden belangrijke correlaten voor (toekomstig) delictgedrag. 

Daarmee zouden zij belangrijke aanknopingspunten voor interventie kunnen 

vormen. Het feit dat gezinskenmerken en vrienden belangrijke voorspellers waren, 

benadrukt het belang om het systeem waarin het kind zich begeeft te betrekken bij 

interventies. In de afgelopen jaren is er een aantal interventies ontwikkeld gericht op 

het kind en/of de ouders die bewezen effectief zijn gebleken (bijvoorbeeld PMTO 

gericht op ouders: Patterson, 2005, SNAP gericht op ouders en kinderen: Augimeri 

et al., 2007). Het SNAP programma is zelfs speciaal gericht op kinderen die in 

aanraking zijn gekomen met de politie. De effectiviteit van deze interventies bij 

kinderen beneden de 12 jaar in Nederland is echter nog niet bewezen . 

Aanbevelingen voor toekomstig onderzoek 

Het hoofddoel van deze dissertatie was te onderzoeken welke factoren voorspellend 

zijn voor toekomstig delictgedrag en welke factoren aanwijzingen geven voor 

interventies. Aangezien informatie zoals nu bekend bij de politie ten tijde van 

een eerste delict geen goede voorspeller is voor recidive en andere risico- en 

beschermende factoren slechts van beperkte voorspellende waarde bleken, blijft 

onderzoek naar voorspellers van toekomstig delictgedrag onder reeds delinquente 

kinderen in de toekomst nodig. Hieronder volgen een aantal aanwijzigen om dit 

toekomstige onderzoek te optimaliseren:

Ten eerste, dient nader te worden gekeken naar factoren die al wel bekend 
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zijn bij de politie maar die nog niet gemeten zijn voor deze dissertatie. De politie 

nam bij een eerste delict immers wel vaker die kinderen mee naar het bureau die 

uiteindelijk uitgroeiden tot ernstige en frequente delinquenten. Hierbij kan worden 

gedacht aan bijvoorbeeld de houding van het kind tijdens het politiecontact. Ook 

kan hierbij gedacht worden aan informatie over het gezin zoals bekend bij de 

politie.

Ten tweede, is het van groot belang de effectiviteit en validiteit van 

screeningsmethoden (zoals ontwikkeld op basis van wetenschappelijk onderzoek) 

in de praktijk te toetsen. Nu is validatie altijd van belang, maar in het geval van 

screeningsmethoden na een eerste politiecontact des te meer. Het is immers goed 

denkbaar dat eenzelfde vraag verschillende antwoorden oplevert indien deze 

wordt gesteld in het kader van wetenschappelijk onderzoek of in het kader van 

screenen door de politie of een vervolginstantie. Screening door de politie of een 

vervolginstantie heeft immers potentieel meer verstrekkende gevolgen.

Ten derde kan vervolgonderzoek grote waarde hebben indien informatie 

wordt verzameld gedurende langere follow-up perioden, met meerdere metingen 

en gebruik makend van verschillende informatiebronnen. Dergelijke onderzoeken 

bieden de mogelijkheid de voorspellende waarde van ontwikkelingspatronen binnen 

predictoren, bijvoorbeeld stabiliteit of juist escalatie van bepaalde gedragingen, op 

toekomstig delictgedrag te onderzoeken. Ook zou bestudeerd kunnen worden of 

bepaalde factoren met name voorspellend zijn voor een bepaalde fase van de 

delinquente carrière: beginnen, escaleren, persisteren en stoppen. Het includeren 

van informatie van verschillende informanten zoals leerkrachtinformatie, maar ook 

informatie verkregen uit observatie en bijvoorbeeld computertaken lijkt waardevol 

gezien de gevoeligheid van zelf- en ouderrapportage voor sociaal wenselijke 

antwoordtendensen en eventuele taalproblemen. Inclusie van verschillende 

informatiebronnen zou gepaard moeten gaan met onderzoek naar de onderlinge 

validiteit en betrouwbaarheid van deze informatiebronnen. Onderzoek hiernaar 

zou voor de praktijk zeer belangrijke informatie opleveren over hoe om te gaan 

met tegenstrijdige informatie, maar ook over de waarde van de informatie van 

verschillende informanten en daarmee de moeite die men zich dient te getroosten 

om informatie van een bepaalde informant te verkrijgen. 
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Ten vierde, dient vervolgonderzoek zich te richten op het opsporen van mogelijke 

combinaties en interacties tussen voorspellers. Bijvoorbeeld op het identificeren 

van interactiepatronen waarbij het samen voorkomen van bepaalde risico of 

beschermende factoren het risico op recidive buitenproportioneel verhoogd of juist 

verlaagd. Daarnaast is het mogelijk dat bepaalde risico- en beschermende factoren 

verschillende impact hebben op het delictgedrag in subgroepen van delinquenten. 

Bevindingen uit deze dissertatie wijzen er bijvoorbeeld op dat andere factoren van 

belang kunnen zijn voor meisjes en jongens en voor kinderen met een niet-Westerse 

etnische achtergrond en kinderen met een Nederlandse etnische achtergrond.

Tot slot is een aantal domeinen van risicofactoren in deze dissertatie 

onderbelicht en verdienen meer aandacht in toekomstig onderzoek. Hierbij kan 

onder andere gedacht worden aan ‘schools functioneren’ waaronder niet alleen 

vallen de schoolprestaties, maar ook intelligentie en taalvaardigheid. Ook is er 

weinig aandacht besteed aan cognities, gewetensontwikkeling, en vaardigheden 

van de kinderen. Verder is er tot nu toe met name gekeken naar risicofactoren, 

maar zou juist ook de voorspellende waarde van beschermende factoren aandacht 

verdienen.


