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Abstract 

In this study it has been  examined whether  there is a  difference in the empathic ability 

(degree of perspective taking, empathic concern, fantasy and personal distress) and identity 

development (degree of commitment, exploration and change) of boys from closed groups 

(n=16) compared with boys from open groups (n=15), which are currently incarcerated in 

JJI de Heuvelrug, location Overberg. The age of the 31 boys in both open and closed groups 

was between 12 and 23 years. No significant differences were found in the empathic ability of 

boys from closed groups compared with boys from open groups.  A significant difference was 

found in school reconsideration,  boys from open groups scored significantly higher in 

comparison with boys from closed groups. The reason for this may be found in the more 

availability with regard to education in open groups compared with the alternative in closed 

groups.  

 

 

Samenvatting 

In dit onderzoek is er onderzocht of er een verschil is in het empathisch vermogen 

(mate van perspective taking, empathic concern, fantasy en personal distress) en de 

identiteitsontwikkeling (mate van commitment, exploratie en verandering) van jongens in de 

gesloten groepen (n=16) in vergelijking met de jongens van de open groepen (n=15) die 

momenteel in JJI de Heuvelrug, locatie Overberg verblijven. De 31 jongens van de open en 

gesloten groepen hebben een leeftijd van 12 tot 23 jaar. Er is geen significant verschil 

gevonden in het empathisch vermogen  van de jongens van de gesloten groepen in 

vergelijking met de jongens van de open groepen. Een significant verschil werd gevonden 

voor  de schaal schoolse verandering. Jongens van de open groepen scoorden significant 

hoger op de schaal schoolse verandering dan de jongens van de gesloten groepen. Dit heeft 

mogelijk te maken met de grotere keuzemogelijkheden met betrekking tot het onderwijs in de 

open groepen in vergelijking met de jongens van de gesloten groepen. 
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Inleiding 

Delinquentie en agressief gedrag gaan vaak hand in hand, toch is niet elke delinquente 

adolescent agressief en niet elke agressieve adolescent is delinquent. Agressief gedrag bij een 

adolescent wordt echter wel gezien als een risicofactor voor delinquentie (Loeber, Slot & 

Sergeant, 2001). Moffit (1993) zegt dat elke adolescent agressief gedrag vertoont maar dat dit 

gedrag afneemt gedurende de groei naar volwassenheid. Er is echter een kleine groep 

adolescenten die een hoge mate van agressief gedrag blijft vertonen en uitgroeit tot volwassen 

delinquenten (Moffit, 1993; Broidy et al., 2003). In de afgelopen decennia is het aantal sterk 

vermeerderd in Nederland, tienduizenden adolescenten tussen de 12 en 17 jaar hebben een 

delict gepleegd en de serieuze delinquentie onder jongeren is toegenomen (Asscher, Dekovic, 

Laan, van der Prins, & van Arum, 2007). In 2002 werden er 595 delinquente jongeren in een 

Justitiële Jeugdinrichting (JJI) behandeld, in 2006 waren dit er 802 (http://www.dji.nl).  

 De preventie en interventie van agressief gedrag is van belang voor de maatschappij. 

Behalve de schade die wordt berokkend aan slachtoffers, ontstaat er ook materiële en 

immateriële schade. Meervoudige opsluiting van delinquente jongeren, meervoudige 

behandeling en therapie voor zowel de jongeren als de omgeving, zorgt voor meervoudige en 

hoge financiële lasten (Foster et al., 2005). Het is dus van groot belang om interventies toe te 

passen die agressief gedrag sterk terugdringen, recidive voorkomen en daarbij de 

maatschappelijke en financiële gevolgen verminderen.  

 Passende interventies behandelen niet alleen de symptomen van delinquenten, maar 

ook de onderliggende mechanismen (Kazdin & Nock, 2003). Twee belangrijke onderliggende 

mechanismen voor agressief gedrag zijn het empathisch vermogen en de 

identiteitsontwikkeling. Een laag empathisch vermogen leidt vaak tot agressief/delinquent 

gedrag (Smith, 2006; Wied, Goudena & Matthys, 2005; Shechtman, 2002; Lovett & 

Sheffield, 2007; Ellis, 1982). Ook een onstabiele, negatieve identiteitsontwikkeling leidt tot 

agressief/delinquent gedrag (Tremblay, Saucier en Tremblay, 2004; Perez, Vohs & Joiner jr, 

2005; Chassin& Stager, 1984; Pardini, Loeber & Stouthamer-Loeber, 2005; Oyserman, 1993; 

Lieshout, Scholte, Haselager & Cilessen, 2001). Binnen een interventie is het dus van belang 

deze beide risicofactoren mee te nemen in de behandeling.  

Dit onderzoek zal uitgevoerd worden in de Justitiële Jeugdinrichting de Heuvelrug, 

locatie Overberg (verder aangeduid als Overberg). Overberg werkt met het sociale 

competentiemodel gericht op sociaal leren, operante conditionering en klassieke 

conditionering. Dit onderzoek kijkt of er een verschil is tussen de jongens in de beginfase 

(gesloten groepen) van de behandeling (gebaseerd op het competentiemodel) in vergelijking 
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met de jongeren van de eindfase (open groepen) met betrekking tot het empathisch vermogen 

en identiteitsontwikkeling.  

 

Empathie en delinquent gedrag 

 In dit onderzoek wordt er gebruik gemaakt van de definitie voor empathie van Wied, 

Goudena en Matthys (2005). Empathie vloeit voort uit sympathie en persoonlijke distress, 

deze drie concepten (empathie, sympathie en persoonlijke distress) zijn zeer nauw met elkaar 

verwant en maken vaak deel uit van dezelfde complexe affectieve ervaring. Empathie omvat 

een combinatie van emoties van de observator en persoon, bijvoorbeeld het meevoelen met 

een ander persoon. Sympathie bestaat uit gevoelens van verdriet of zorgen over het 

slachtoffer. Persoonlijke distress daarentegen is een afkerende/afwijzende reactie, welke kan 

bestaat uit gevoelens van angst en ongemakkelijkheid (Wied, Goudena & Matthys, 2005; 

Eisenberg, 2000; Eisenberg & Fades, 1990). Aan de hand van een voorbeeld wordt er 

geprobeerd om deze 3 concepten duidelijk uit te leggen. Een jongen en een vriend lopen op 

straat, de jongen valt en breekt zijn been, de vriend maakt zich zorgen over de jongen 

(sympathie) en is in staat om mee te leven met hem (empathie). De vriend weet niet zo goed 

wat hij nu moet doen waardoor hij lichtelijk in paniek raakt (persoonlijke distress).  

Smith (2006) en Shechtman, 2002) definiëren empathie in twee verschillende soorten, 

te weten, emotionele en cognitieve empathie. Emotionele empathie wordt omschreven als de 

gevoelens die er bestaan voor en/of over de andere persoon. De cognitieve empathie wordt 

omschreven als het begrijpen van sociale situaties, waaronder de gedachten van een persoon 

over de andere persoon (Smith, 2006). Jongens met een gedragsstoornis laten vaak zien dat ze 

sociale situaties begrijpen, echter dit hoeft niet te betekenen dat zij een gevoel hebben voor de 

desbetreffende persoon (Shechtman, 2002). Wanneer een dergelijke jongere een delict pleegt 

zoals een straatroof, begrijpen ze dat het vervelend is voor het slachtoffer (cognitieve 

empathie) maar ze hebben dat geld nu nodig en welk gevolg (materieel/emotioneel) het heeft 

voor het slachtoffer doet hen niet zoveel (emotionele empathie).  

 Uit meerdere studies is er een duidelijk verband gevonden tussen een laag empathisch 

vermogen en agressief/delinquent gedrag (Smith, 2006; Wied, Goudena & Matthys, 2005; 

Shechtman, 2002; Lovett & Sheffield, 2007; Ellis, 1982). In dit onderzoek wordt er 

onderzocht of er een verschil is in het empathisch vermogen tussen de jongens van de 

gesloten groepen in vergelijking met de jongens van de open groepen.  
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Identiteit en delinquent gedrag 

 Identiteit is en blijft een moeilijk begrip om op een eenduidige manier te omschrijven. 

Identiteit wordt in het woordenboek van de psychologie (Reber, 1989) omschreven als een 

term die in vele en verwarrende betekenissen wordt gebruikt. De twee belangrijkste zijn: a) 

Identiteit is het essentiële continue zelf van een persoon, het interne, subjectieve concept dat 

iemand van zichzelf heeft. Identiteit is dan ongeveer synoniem met ‘het zelf’; b) Identiteit is 

het beeld van hem -of haarzelf dat een persoon anderen en zichzelf voorhoudt of presenteert. 

Binnen de sociale wetenschap is de definitie van Erikson (1968) de meest gangbare 

definitie van identiteit. Erikson (1968) definieert identiteit als volgt: Identiteit is de structuur 

van het ‘ik’. Men kan spreken van een volledige ontwikkelde identiteit wanneer anderen in de 

omgeving het beeld hebben wat overeenkomt met het eigen innerlijke ik. Vanuit Erikson’s 

identiteitstheorie ontwikkelde Marcia (1966) het statusmodel. Het statusmodel gaat uit van 2 

dimensies van identiteit, te weten commitment en exploratie. Commitment van de adolescent 

gaat over de mate waarop de adolescent voor zichzelf de keuze heeft gemaakt en binding 

heeft met deze keuze Bij exploratie gaat de adolescent zoeken naar meerdere mogelijkheden 

en alternatieven. Vanuit deze 2 dimensies, commitment en exploratie, beschrijft Marcia 

(1966) vier identiteitsstatussen. Deze statussen waren van origine hiërarchisch opgesteld in 

termen van de mate van volwassenheid en de complexiteit van het sociaal functioneren; 

Identity Diffusion (weinig exploratie, weinig commitment), Identity Foreclosure (weinig 

exploratie, veel commitment), Identity Moratorium (veel exploratie, weinig commitment) en 

Identity Achievement (veel exploratie, veel commitment).  

Vanuit het statusmodel van Marcia (1966) ontwikkelde Meeus (1996) het 3 

dimensionale identiteitsmodel. Dit model bouwt voort op de identiteitstheorie van Erikson en 

Marcia. Het drie dimensionale identiteitsmodel bestaat uit 3 dimensies, te weten, 

commitment, exploratie en reconsideration of commitment. De omschrijving van commitment 

blijft hetzelfde als die van Marcia (1966). De omschrijving van exploratie veranderd in lichte 

mate. Exploratie wordt omschreven als een doorlopend proces waarin commitments kunnen 

worden geëvalueerd en/of heroverwogen kunnen worden aan de hand van reflecties en/of 

verkregen informatie. Reconsideration of commitment, verder aangeduid als verandering, is 

eigenlijk exploratie die begint vanuit de evaluatie van de huidige commitments (Crocetti, 

Rubini & Meeus, 2008). Verandering refereert naar het proces van het in de steek laten van de 

identiteit keuzes en het evalueren van mogelijke alternatieven (Crocetti, Rubini & Meeus, 

2008). Binnen dit onderzoek wordt er gebruik gemaakt van dit drie dimensionale 

identiteitsmodel van Meeus.  
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Verschillende onderzoeken (Tremblay, Saucier en Tremblay, 2004; Perez, Vohs & 

Joiner jr, 2005; Chassin& Stager, 1984; Pardini, Loeber & Stouthamer-Loeber, 2005; 

Oyserman, 1993; Lieshout, Scholte, Haselager & Cilessen, 2001) hebben aangetoond dat er 

een negatief verband bestaat tussen agressief/delinquent gedrag en identiteit en/of identiteit 

gerelateerde concepten. Zo stelt Chassin & Stager (1984) dat het hebben van een laag 

zelfvertrouwen leidt tot delinquent gedrag en in het onderzoek van Perez, Vohs & Joiner jr 

(2005) komt naar voren dat jongeren met een extreem hoog en een extreem laag 

zelfvertrouwen meer fysieke agressie laten zien.  

Tremblay, Saucier en Tremblay (2004) hebben identiteit omschreven als het zelfbeeld, 

identiteitsstatus, lichaamsbeeld en zelfcopingsvaardigheden. Zij tonen aan dat storend gedrag 

in lichte mate negatief gerelateerd is aan identiteit. Volgens Tremblay, Saucier en Tremblay 

(2004) zouden probleemgedragjongeren dezelfde stabiele identiteit ontwikkelen als niet 

probleemgedragjongeren. Probleemgedragjongeren ontleden waarschijnlijk hun identiteit aan 

de stempel die de sociale omgeving hen geeft. Op deze manier ontwikkelen 

probleemgedragjongeren een even stabiele identiteit als niet probleemgedragjongeren, maar 

op een andere wijze.  

Uit de onderzoeken van Oyserman (1993) en Lieshout, Scholte, Haselager & Cilessen 

(2001) blijkt dat leeftijdsgenoten een negatief effect kunnen hebben op de identiteit van een 

jongere, zeker wanneer blijkt dat leeftijdsgenoten een tolerante mening hebben over 

criminaliteit. Het hebben van een tolerante mening over criminele activiteiten is een 

voorspeller van delinquent gedrag in vroege en midden adolescentie (Pardini, Loeber & 

Stouthamer-Loeber, 2005). 

 

Competentiemodel 

Het huidige onderzoek richt zich op empathie en identiteit van de jongens van de open 

en gesloten groepen met behulp van een competentie verhogende methodiek: concreet wordt 

dit vormgegeven door het sociale competentiemodel (verder aangeduid als 

competentiemodel). Binnen het competentiemodel wordt gewerkt met leertheoretische en 

ontwikkelingspsychologische visies. Het competentiemodel is gebaseerd op de drie vormen 

van het sociaal leren: klassiek conditioneren, operant conditioneren en observatieleren. 

Tevens gaat het model uit van de cognitieve gedragstherapie van Beck (1995). Het 

competentiemodel richt zich op twee niveaus van de cognitieve gedragstherapie; 

automatische gedachten (gedachten, beelden of bewustzijnsinhouden die ‘vanzelf in iemand 
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opkomen bij een gebeurtenis) en negatieve kernovertuigingen (bijvoorbeeld: ‘anderen vinden 

mij dom’ of 'ik kan dit niet’).  

Bartels (2001) zegt dat er een aantal kenmerken zijn voor het werken met het 

competentiemodel. Ten eerste het presenteren en uitvoeren van de behandeling als een 

motiverend aanbod, ook al is de behandeling in meerdere of mindere mate gedwongen door 

een civielrechtelijke maatregel, strafrechtelijke maatregel of door dreiging met een 

strafrechtelijke maatregel. Het tweede kenmerk van interventies vanuit het competentiemodel 

is dat men zich ‘naast de jongere’ plaatst, om met hem samen te kijken naar zijn leven en 

mogelijkheden. Het derde kenmerk van de interventies is dat een competentieprofiel wordt 

opgesteld. Vragen die hierbij aan de orde komen, luiden: Welke levenstaken worden de 

jongere gesteld, wat werkt verzwarend, wat verlichtend? Deze gedragsanalyse kan leiden tot 

verheldering van een zogeheten ‘delictscenario’ (de keten van gebeurtenissen, gedachten, 

gevoelens en het gedrag die leidt tot delicten). Deze geeft aan welke vaardigheden ontbreken 

danwel aanwezig zijn. Het vierde kenmerk is een gestructureerde aanpak, een programma 

waarin duidelijk is wat wordt aangeleerd en waarom. Een dergelijk programma vloeit voort 

uit het competentieprofiel (derde kenmerk) en sluit aan bij het motiverende aanbod (eerste 

kenmerk). Het vijfde kenmerk, een cognitieve component, houdt in dat er wordt gewerkt aan 

verandering van cognitieve schema's, automatische gedachten en kernovertuigingen. 

Programma's zijn ook gericht op verandering van attituden, normen en waarden. Ten slotte 

het zesde kenmerk is dat er zoveel mogelijk gewerkt wordt in de omgeving waar de jongere 

gaat leven (Bartels, 2001).  

Concreet wordt de behandeling gericht op het competent maken van jongeren om op 

een adequate manier terug te komen in de samenleving. Competentie is een evenwicht tussen 

ontwikkelingstaken en ontwikkelingsvaardigheden. Competentie komt tot stand als er een 

balans is tussen de levenstaken en vaardigheden. In het algemeen geldt dat levenstaken 

verzwaard worden door stressoren, psychopathologie of risicofactoren en verlicht worden 

door veerkracht en protectieve factoren (Spanjaard & de Lange, 2004).  

Binnen Overberg worden er 8 verschillende ontwikkelingstaken onderscheiden, te 

weten: 1) Zorg voor de eigen woon- en leefsituatie, 2) Zorg voor gezondheid en uiterlijk 3) 

Onderhouden van vriendschappen en sociale contacten 4) Omgaan met autoriteiten en 

instanties 5) Zinvol invullen van vrije tijd 6) Participeren in werk of onderwijs 7) Vorm geven 

aan intimiteit en seksualiteit 8) Vorm geven aan relaties binnen het gezin van herkomst 

(Spanjaard & de Lange, 2004).  
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Onderliggend aan deze ontwikkelingstaken wordt er gewerkt aan het ontwikkelen van 

een identiteit en het vergroten van het empathisch vermogen. Identiteit in dit onderzoek wordt 

gemeten door middel van de vragenlijst op 2 verschillende niveaus, relationele identiteit en 

schoolse identiteit. Bij ‘identiteit’ passen 2 ontwikkelingstaken: 1) Onderhouden van 

vriendschappen en sociale contacten 2) Participeren in werk of onderwijs. Specifieke 

ontwikkelingstaken zijn er niet om toe te wijzen aan het empathisch vermogen. Maar door het 

belonen van adequaat gedrag en het sanctioneren van inadequaat gedrag (dit kan agressief 

gedrag zijn) met daarbij de uitleg ‘waarom’ iets niet mag, wordt er geprobeerd om het 

empathisch vermogen van de jongeren te vergroten. Naast het competentiegericht werken 

vindt er therapie verzorgd door Polikliniek de Waag plaats. Polikliniek de Waag geeft 

trainingen zoals pyscho-educatie, terugvalpreventie, agressieregulatie en emotieregulatie. 

Binnen deze trainingen wordt er aandacht besteed aan het empathisch vermogen.  

Op grond van de hierbovenstaande literatuur wordt er onderzocht of er een verschil in 

de identiteit en empathie is van jongens in een open en gesloten groep van een justitiële 

jeugdinrichting. Hierbij hoort de probleemstelling: ‘Is er een verschil in de identiteit en 

empathie van jongens in een open en gesloten groep?’. Om deze vragen te beantwoorden 

zullen de 2 volgende onderzoeksvragen gesteld worden: ‘Is er een verschil in 

identiteitsontwikkeling bij jongens van de gesloten groepen in vergelijking met de open 

groepen’, ‘Is er een verschil in het empathisch vermogen bij jongens van de gesloten groepen 

in vergelijking met de jongens van de open groepen’. In dit onderzoek wordt verwacht dat 

jongens van de open groepen een sterkere identiteit (veel commitment, veel exploratie, lage 

verandering) en een hoger empathisch vermogen hebben dan de jongens van de gesloten 

groepen. Dit omdat de jongens in de open groepen verder in de behandeling zijn en zich meer 

positief ontwikkeld hebben dan de jongens in de gesloten groepen.  

 

Methode 

Steekproef 

Het onderzoek is verricht binnen de justitiële jeugdinrichting (JJI) de Heuvelrug, 

locatie Overberg. De Heuvelrug heeft 3 locaties, te weten Eikenstein (een opvang), 

Lindenhorst (behandelinrichting voor meisjes) en Overberg (behandelinrichting voor 

jongens). Het onderzoek heeft plaatsgevonden op Overberg, behandelinrichting voor jongens. 

Overberg bezit momenteel 3 gesloten groepen (beginfase van de behandeling) en 3 open 

groepen (eindfase van de behandeling). De leeftijd van de jongens binnen Overberg kan 

variëren van 12 tot en met 23 jaar oud. Op twee verschillende manieren kan men in Overberg 
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terecht komen: 1) op een strafrechtelijke manier (Plaatsing in een jeugdinrichting, PIJ 

maatregel); 2) op een civielrechtelijke manier (Ondertoezichtstelling, OTS maatregel). 

Overberg werkt met het competentiemodel. Een onderdeel van het competentiemodel zijn 8 

fases, elke jongen doorloopt de 8 fases. De vragenlijsten zijn afgenomen op de gesloten 

groepen (fase 1 t/m 4; beginfase van de behandeling): Ravenhorst, Bruinhorst en Bergstein, 

op de open groepen (fase 5 t/m 8; eindfase van de behandeling): Haanepol, Egelmeer en 

Zandschulp. De eenheden van dit onderzoek zijn de adolescenten van de 3 gesloten groepen 

en de 3 open groepen van Overberg. In totaal hebben 31 (leeftijd: M=16,SD=2) jongens de 

lijst ingevuld van de 57 jongens die op Overberg verblijven (n=31,54.4%), waarvan 16 

jongens (=51.6%) in de gesloten afdeling verbleef en 15 jongens (=48.4%) in de open 

afdeling verbleef. De redenen die de jongens opgaven voor het niet willen invullen van de lijst 

waren als volgt: sommige jongens vertrouwden het niet en dachten dat het tegen hen kon 

worden gebruikt (n=5), anderen vertelden dat ze dit nooit deden (n=5), anderen zijn begonnen 

maar hebben het niet afgemaakt (n=4), sommige gaven aan hier geen zin in te hebben (n=3), 

anderen waren niet aanwezig en wilden het op een later moment niet doen (n=2) en anderen 

gaven geen antwoord op de vraag waarom ze het niet wilde invullen (n=5). Kenmerken die 

hier worden gemeten, zijn: identiteit (drie dimensies: commitment, exploratie en verandering) 

en empathie. Er is sprake van een selecte clustersteekproef. De steekproef is representatief 

voor de jongens van Overberg die mee hebben gedaan aan het onderzoek, maar vanwege de 

omvang van de steekproef is het niet generaliseerbaar.  

 

Vragenlijsten 

In dit onderzoek is identiteit gemeten met behulp van ‘Utrecht-Management of 

Identity Commitments Scale (U-MICS). Dit instrument is gebaseerd op de Utrecht-Groningen 

Identity Development Scale (U-GIDS; Meeus, 1996). Er worden verschillende 

identiteitsdomeinen gemeten, te weten: relationele identiteit en schoolse identiteit. De 

vragenlijst bestaat uit dertien items per domein, met vijf antwoordcategorieën, variërend van 1 

‘klopt precies’, tot 5 ‘klopt helemaal niet’. De lijst bestaat uit drie subschalen die uit de 

factoranalyse naar voren zijn gekomen: commitment, exploratie en verandering. De 

commitment schaal bestaat uit vijf items met als voorbeeld: Mijn opleiding geeft me 

zekerheid in het leven. De exploratie schaal bestaat uit vijf items met als voorbeeld: Ik 

probeer veel te weten te komen over mijn opleiding. De verandering schaal bestaat uit drie 

items met als voorbeeld: Ik denk er regelmatig aan een andere opleiding te gaan zoeken. De 

factoranalyse wijst uit dat er sprake is van drie factoren. Zowel voor schoolse-, als relationele 
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identiteit geldt dat alle items een factorlading hebben hoger dan .40. De betrouwbaarheid van 

deze factoren is over het algemeen goed (relationele commitment α=.86, relationele 

exploratie α=.58, relationele verandering α=.83, Schoolse commitment α=.90, schoolse 

exploratie α=.81 en schoolse verandering α=.87).  

 In dit onderzoek wordt de empathie gemeten met de Nederlandse bewerkte (Wied et 

al, 2005) vragenlijst van Davis (1983). De empathie vragenlijst bestaat uit 28 items, met vijf 

antwoordcategorieën, variërend van 1 ‘is helemaal niet typerend voor mij’, tot 5 ‘is heel 

typerend voor mij’. De lijst bestaat uit vier schalen; perspective taking, personal distress, 

empathic concern en fantasy. Perspective taking bestaat uit 7 items, een voorbeelditem is: ‘Bij 

een onenigheid probeer ik naar ieders kant te kijken voordat ik een beslissing neem’. Personal 

distress bestaat uit 7 items met als voorbeelditem, ‘In noodsituaties voel ik me ongerust en 

ongemakkelijk’. Empathic concern bestaat uit 7 items met als voorbeelditem, ‘Ik heb vaak 

tedere gevoelens voor en voel me vaak betrokken bij mensen die minder geluk hebben dan 

ik’. En als laatste bestaat de Fantasy schaal uit 7 items, met als voorbeelditem ‘Ik dagdroom 

en fantaseer met enige regelmaat over dingen die me kunnen overkomen’. Uit de 

factoranalyse blijkt dat de vier factoren niet sterk worden teruggevonden in de data. Niet alle 

items hebben een lading boven de .40 (perspective taking -.047<factorlading>.673; empathic 

concern -.041<factorlading,>725, fantasy -.069<factorlading,>.578 en personal distress -

.366<factorlading>748). Uit deze factorladingen blijken niet duidelijk vier factoren. 

Desondanks zijn de vier factoren in de volgende analyse wel gebruikt, aangezien de Empathie 

vragenlijst in andere studies wel valide bleek te zijn en al ruimschoots gebruikt wordt (Davis, 

1983). Het is echter wel van belang bij het interpreteren van de volgende resultaten, de lage 

factorladingen in beschouwing te nemen. De betrouwbaarheid van empathie is laag te noemen 

(perspective taking α=.42, empathic concern α=.45, fantasy α=.36 en personal distress 

α=.32). Voor het analyseren van de gegevens zal er gebruikt gemaakt worden van een 

multivariate analyse (MANOVA).  

 

Resultaten 

 Onderzocht wordt of er een verschil is tussen de jongens van de gesloten groepen in 

vergelijking met de jongens van de open groepen met betrekking tot identiteitsproblemen en 

empathisch vermogen. Voor de beide onderzoeksvragen zijn de afhankelijke variabelen 

identiteit en empathie en open en gesloten zijn voor beide onderzoeksvragen de 

onafhankelijke variabelen. Om beide onderzoeksvragen te beantwoorden, is een multivariate 
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analyse (MANOVA) uitgevoerd, met als uitkomstvariabelen alle losse schalen van zowel 

relationele als schoolse identiteit en alle losse schalen van empathie.  

Deze multivariate analyse bleek geen significante verschillen aan te wijzen tussen de 

open en de gesloten groepen (F(10,20)=1.06, p=.44, η²=.35). De effectgrootte van het verschil 

tussen de gesloten en de open groepen was echter wel erg groot. Dit zou kunnen betekenen 

dat er wel verschil is tussen de gesloten en open groepen, maar dat dit verschil wellicht door 

de kleine steekproef niet als significant kan worden aangetoond. Bovendien, bij het bekijken 

van de univariate analyses werd wel een verschil gevonden tussen de jongens van de open en 

gesloten groepen met betrekking tot schoolse verandering De jongens van de gesloten 

groepen scoren significant lager dan de jongens van de open groepen op schoolse 

verandering. De effectgrootte van dit verschil was groot (η²=.21). De gemiddelde scores en 

standaarddeviatie van identiteit staan beschreven in tabel 1. 

 
Tabel 1. Beschrijvende statistiek van Identiteit 
 
Identiteitschalen                       Open/gesloten           M  SD   
 
relationele commitment Gesloten 12,56 5,39 
  Open 13,47 3,76 
relationele exploratie Gesloten 14,43 3,88 
  Open 14,07 3,13 
relationele verandering Gesloten 11,56 3,76 
  Open 12,87 2,03 
schoolse commitment Gesloten 11,38 4,99 
  Open 11,87 4,75 
schoolse exploratie Gesloten 12,44 5,38 
  Open 12,93 3,99 
schoolse verandering Gesloten 8,44 3,74 
  Open 11,60 2,53 

 
 

Voor het empathisch vermogen van de jongens bleek tevens geen significante 

verschillen aan te wijzen tussen de open en de gesloten groepen (F(10,20)=1.06, p=.44, 

η²=.35). De mate van effect van het verschil tussen de gesloten en de open groepen was echter 

wel erg groot. Dit zou kunnen betekenen dat er wel verschil is tussen de gesloten en open 

groepen, maar dat dit verschil wellicht door de kleine steekproef niet kan worden aangetoond 

als significant. Bij het bekijken van de univariate analyses werd tevens geen verschil 

gevonden tussen de jongens van de open en gesloten groepen met betrekking tot empathie. De 

gemiddelde scores en standaarddeviatie van empathie staan beschreven in tabel 2  
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Tabel 2. Beschrijvende statistiek van Empathie 
 
Empathie schalen      Open/gesloten  M  SD 
 
Perspective taking Gesloten 22,19 3,64  
  Open 20,53 3,80  
Empathic concern Gesloten 21,63 2,90  
  Open 20,60 4,64  
Fantasy Gesloten 19,44 3,65  
  Open 18,27 3,71  
Personal distress Gesloten 19,06 2,59  
  Open 17,47 4,14  

 
 

Discussie 

Er is een kleine groep adolescenten die een hoge mate van agressief gedrag blijven 

vertonen en uitgroeit tot volwassen delinquenten (Moffit, 1993; Broidy et al., 2003). Passende 

interventies behandelen niet alleen de symptomen van delinquenten, maar ook de 

onderliggende mechanismen (Kazdin & Nock, 2003). Twee belangrijke onderliggende 

mechanismen voor agressief gedrag zijn empathisch vermogen en identiteitsontwikkeling 

(Smith, 2006; Wied, Goudena & Matthys, 2005; Shechtman, 2002; Lovett & Sheffield, 2007; 

Ellis, 1982; Tremblay, Saucier & Tremblay, 2004). Binnen een interventie is het dus van 

belang deze beide onderliggende mechanismen mee te nemen in de behandeling.  

Als eerste is er onderzocht of er een verschil is in de identiteitsontwikkeling bij 

jongens van de gesloten groepen in vergelijking met de open groepen. Hierbij de verwachting 

dat de jongens van de open groepen een sterkere identiteit (veel commitment, veel exploratie 

en weinig verandering) hebben dan de jongens van de gesloten groepen. Binnen het 

competentiemodel gewerkt wordt met 2 ontwikkelingstaken, participeren in werk en 

onderwijs en onderhouden van sociale contacten en vriendschappen, de jongens van de open 

groepen zijn verder in de behandeling waardoor er verwacht wordt dat zij een sterkere 

identiteit hebben. Uit de resultaten blijkt dat er geen significante verschillen zijn tussen de 

jongens van de open groepen in vergelijking met de jongens van de gesloten groepen op de 

schalen (schoolse en relationele) commitment en exploratie. Bij de schaal, schoolse 

verandering is er wel een significant verschil gevonden voor de jongens van de open groepen 

in vergelijking met de jongens van de gesloten groepen. De jongens van de open groepen 

scoorden significant hoger op schoolse verandering dan de jongens van de open groepen. Dit 

zou volgens de literatuur geïnterpreteerd worden als een slechtere identiteitsontwikkeling 

(Crocetti, Rubini & Meeus, 2008). Hier is echter een kanttekening bij te plaatsen. De jongens 
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die in de gesloten afdeling zitten, hebben een beperkte keuze met betrekking tot 

onderwijsmogelijkheden. Wanneer jongens overgaan naar de open groepen zijn er meerdere 

keuzemogelijkheden met betrekking tot het onderwijs. Wanneer een jongen zich positief 

ontwikkeld heeft (en ook in het kader van zijn resocialisatie), zijn er zelfs mogelijkheden om 

naar een ‘buiten school’ te gaan. Een ‘buiten school’ is een school die niet op het terrein van 

Overberg staat. Er zijn dus op dat moment veel meer keuzemogelijkheden. Een hoge 

gemiddelde score op schoolse verandering zou voor de jongens van Overberg betekenen dat 

zij toekomstgericht bezig zijn. Wat willen ze later gaan doen? Wat voor opleiding hebben ze 

daarvoor nodig? Vanwege de grote keuzemogelijkheid kunnen jongens onzeker worden over 

hun gemaakte keuze en mogelijk van school veranderen. Wanneer dat jongens overgaan van 

een gesloten groep naar een open groep, is er volgens de literatuur een tijdelijke negatieve 

invloed op de identiteitsontwikkeling maar voor de behandeling van deze jongens wordt het 

als een positieve ontwikkeling gezien omdat ze toekomstgericht bezig zijn. Pragmatisch 

gezien is dit geen verassende uitkomst.  

Als tweede is er onderzocht of er een verschil is in het empathisch vermogen bij 

jongens van de gesloten groepen in vergelijking met de jongens van de open groepen. Hierbij 

de verwachting dat de jongens van de open groepen (omdat ze al verder in de behandeling 

zijn) hoger scoren op empathie dan de jongens van de gesloten groepen. Uit de resultaten 

blijkt dat er geen significante verschillen zijn tussen de jongens van de open groepen in 

vergelijking met de jongens van de gesloten groepen op de schalen van empathie. Een aantal 

verklaringen zijn mogelijk. De helft van de jongens die verbleef op Overberg hebben de 

vragenlijsten niet ingevuld. Het invullen van de vragenlijst was niet verplicht, dus de jongens 

hadden de mogelijkheid om te weigeren. Een logisch gevolg en een mogelijke verklaring, is 

dat de jongens met een laag empathisch vermogen de vragenlijsten niet wilden invullen. 

Daarnaast is het zo dat alle jongens vragenlijsten moeten invullen in het kader van een 

persoonlijkheidsonderzoek (Pro Justitia rapportage) en dus niet willen meedoen aan een extra 

onderzoek. Veel jongens waren wantrouwig ten aanzien van de resultaten. Ze hadden het idee 

dat de uitkomsten van het onderzoek/vragenlijst tegen hen gebruikt kon worden. Doordat deze 

jongens niet hebben meegedaan kan dit een invloed hebben gehad op de resultaten. Een 

andere mogelijke verklaring kan gezocht worden in het feit dat veel jongens die de 

vragenlijsten hebben ingevuld, de empathievragenlijst taalkundig erg moeilijk vonden. Binnen 

deze populatie had de empathievragenlijst een lage betrouwbaarheid waardoor de vragenlijst 

waarschijnlijk ook niet valide was. Dit heeft mogelijk een effect heeft gehad op de gevonden 

resultaten. Eveneens kan de verklaring gezocht worden in de gegeven behandeling. Het 
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competentiemodel werkt met 8 verschillende ontwikkelingstaken maar geen èèn is gericht op 

het verhogen van het empathisch vermogen van de jongens.  

 

Limitaties en aanbevelingen 

Op grond van de onderzoeksresultaten kan er een aantal limitaties en een aantal 

aanbevelingen worden geformuleerd. Als eerste worden de limitaties geformuleerd, gevolgd 

door de aanbevelingen.  

Er zijn geen significante (behalve schoolse verandering) resultaten gevonden. Echter 

de effectgrootte van het verschil tussen de gesloten en de open groepen was wel erg groot. Dit 

zou kunnen betekenen dat er wel verschil is tussen de gesloten en open groepen maar 

vanwege de kleine steekproef waren de resultaten mogelijk niet significant. Met een grotere 

steekproef zouden er wellicht meer significante resultaten kunnen worden gevonden.  

Een praktische limitatie was dat ongeveer de helft van de jongens niet bereid was om 

de vragenlijsten in te vullen. Dit kan van invloed zijn op de huidige gevonden resultaten. 

Daarnaast vonden veel jongens die de vragenlijsten wel hebben ingevuld,  de 

empathievragenlijst taalkundig erg moeilijk. Binnen deze populatie was de 

empathievragenlijst niet betrouwbaar en waarschijnlijk ook niet valide.  

Meer onderzoek naar jongens binnen verschillende Justitiële Jeugdinrichting zal nodig 

zijn om een duidelijk beeld te krijgen over de identiteitsontwikkeling en het empathisch 

vermogen van de jongens. Identiteitsontwikkeling en het empathisch vermogen zijn 

belangrijke onderliggende mechanismen om recidive te voorkomen. Longitudinaal onderzoek 

met voor- en nametingen zal hier naar verwachting meer inzicht over geven. Daarnaast is het 

voor deze doelgroep van belang een empathievragenlijst te ontwikkelen die taalkundig 

begrijpbaar is voor de jongens, hierdoor is de kans op een betrouwbare en valide meting 

groter.  

Wanneer er meer onderzoek is gedaan naar deze onderliggende mechanismen zal 

mogelijk de behandeling kunnen worden aangepast op het vergroten van het empathisch 

vermogen en het ontwikkelen van een sterkere identiteit, om op die manier betere behandeling 

te kunnen verzorgen in maatschappelijk en individueel belang.  
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