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Samenvatting 

 

In deze studie is onderzocht of er een verschil te vinden is in de hoeveelheid 

informatie, die in de dossiers staat van jongeren die verblijven in justitiële 

jeugdinrichting Eikenstein, met betrekking tot de gezinssituatie. Er wordt gekeken of 

er een verschil bestaat tussen jongens en meisjes, etnische achtergrond, type delict en 

tussen de juridische status in de hoeveelheid informatie die in de dossiers beschreven 

wordt over de gezinssituatie. Uit de resultaten blijkt dat er een verschil is in de 

hoeveelheid informatie die in de dossiers staat als er gekeken wordt naar sekse, 

etniciteit, type delict en juridische status. 
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Inleiding 

 

Eikenstein is een justitiële opvanginrichting voor jongens en meisjes tussen de twaalf en 

23 jaar. Eikenstein vangt jongeren op met voorlopige hechtenis, jeugddetentie, 

ondertoezichtstelling of PIJ Passanten. 

Zodra een jongere Eikenstein binnen komt zorgt de afdeling Bureau Sociale 

Dienstverlening (BSD) ervoor dat alle informatie die bekend is van de jongere in zijn/ haar 

dossier terecht komt. BSD benadert de instantie waar de jongere vandaan komt. Bij civiel 

rechtelijke jongeren neemt de afdeling BSD contact op met de gezinsvoogd van de 

jongere. De gezinsvoogd is dan verantwoordelijk voor het toesturen van alle informatie die 

is verzameld door bureau jeugdzorg. Bij strafrechtelijke jongeren neemt BSD contact op 

met de raad van kinderbescherming, die in het kader van het strafrechtelijk onderzoek, een 

vroeg rapportage heeft opgemaakt. De raad van kinderbescherming is verantwoordelijk 

voor het toesturen van de vroeg-rapportage. Sinds een jaar heeft de afdeling BSD tevens 

de bevoegdheid om in de database justitiedocumentatie online op zoek te gaan naar 

informatie die beschikbaar is over een jongere. In deze database staat informatie over het 

strafrechtelijk verleden van een jongere. Daarnaast staan alle opgestelde rapportages en 

persoonlijkheidonderzoeken in de database.  

Ten slotte is het van belang te noemen dat de raad van kinderbescherming de 

complete verantwoordelijkheid heeft voor het opstellen van de rapportages. Zij geven 

bureau jeugdzorg of een gedragwetenschapper van de raad van kinderbescherming de 

opdracht om rapportages op te stellen over de jongeren.  
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1. Probleemstelling 

 

De indruk bestaat dat in de dossiers weinig informatie staat over de gezinssituatie van 

jongeren, die in Eikenstein verblijven. De informatie in de dossiers is meer gericht op het 

individuele kind en de problemen die de jongere zelf ervaart. In de dossiers staat weinig 

informatie welke rol het gezin eventueel heeft gehad op het gedrag van de jongeren. Dit 

kan verklaard worden doordat in het verleden minder aandacht werd besteed aan de rol die 

het gezin heeft op de behandeling van jongeren. De indruk bestaat dat om deze reden de 

gezinssituatie minder werd beschreven in de dossiers, terwijl uit wetenschappelijk 

onderzoek blijkt dat het gezin wel degelijk een rol speelt in de ontwikkeling van 

delinquent gedrag bij adolescenten. 

Justitiele jeugdinrichting Eikenstein wil in de toekomst het gezin meer betrekken bij 

de behandeling van de jongeren. De informatie in de dossiers over de gezinssituatie blijkt 

echter ontoereikend te zijn om tot een goede behandeling te komen waarbij het gezin 

betrokken kan worden. Als jeugdinrichting Eikenstein het gezin meer wil betrekken bij de 

behandeling is het van belang te onderzoeken hoeveel informatie in de dossiers staat over 

de gezinssituatie van de jongeren. Dit onderzoek zal hierom inventariseren hoeveel 

informatie in de dossiers staat over de gezinssituatie.  

 

2. Theoretisch kader 

    

Er is veel onderzoek verricht naar de rol van ouders en het gezin op delinquent gedrag bij 

adolescenten (Hoeve, Semon Dubas, Eichelsheim, Van der Laan, Smeenk & Gerris, 2009). 

Hieruit komt naar voren dat zowel de opvoeding als de structuur van het gezin een 

belangrijke rol spelen op dit gedrag tijdens de adolescentie (Hoeve et al., 2009; Rankin & 

Kern, 1994). In dit onderzoek worden zeven aspecten met betrekking tot de opvoeding en 

één aspect met betrekking tot de structuur van het gezin, welke een rol spelen op 

delinquent gedrag, nader bekeken. De zeven aspecten zijn: 

1. hechting aan de ouders; 

2. conflictoplossing; 

3. communicatie binnen het gezin;  

4. opvoedingstijl die ouders hanteren; 

5. steun die jongeren ervaren van hun ouders;  

6. disciplinestijl; 
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7.  monitoren. 

Het achtste aspect is de structuur van het gezin.  

De keuze voor de acht aspecten is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, waaruit 

blijkt dat deze een rol spelen in de ontwikkeling van delinquent gedrag bij adolescenten 

(Hoeve et al., 2009; Rankin & Kern, 1994). Aan de hand van de acht aspecten zal gekeken 

worden of deze informatie in de dossiers van delinquente jongeren beschreven staat, die in 

justitiële jeugdinrichting Eikenstein verblijven.  

     

2.1 Hechting aan de ouders en de structuur van het gezin (1 en 8) 

De eerste twee aspecten van het gezin die een rol spelen op de ontwikkeling van 

delinquent gedrag bij adolescenten zijn de hechting aan ouders en de structuur van het 

gezin (Rankin & Kern, 1994; Kierkus & Bar, 2002). Hechting aan ouders en de structuur 

van het gezin spelen ieder een rol in de ontwikkeling van delinquent gedrag bij 

adolescenten. Daarnaast versterken de aspecten elkaar in de rol die ze spelen in de 

ontwikkeling van delinquent gedrag (Rankin & Kern, 1994; Kierkus & Bar, 2002). 

Adolescenten die veilig gehecht zijn aan hun ouders, dat wil zeggen die een sterke 

emotionele band hebben met hun ouders (Bowlby, 1988), zullen minder geneigd zijn tot 

delinquent gedrag (Hirschi, 1969). Uit het onderzoek van Warr (2007) blijkt dat 

delinquente adolescenten een zwakkere emotionele band hebben met hun ouders, dan niet 

delinquente adolescenten. Adolescenten, die als kind veel warmte hebben ervaren van hun 

ouders, lijken minder risico te lopen om delinquent gedrag te vertonen (Hoeve, Smeenk, 

Loeber, Stouthammer-Loeber, Van der Laan, Gerris & Semon-Dubas, 2007). 

Adolescenten die echter afgewezen worden door hun ouders lijken meer kans te hebben op 

het vertonen van verschillende vormen van delinquent gedrag (Simons, Robertson & 

Downs, 1989). Uit de meta-analyse van Hoeve en collega’s (2009) blijkt dat afwijzing 

door ouders/ het niet tonen van liefde naar het kind een grote rol speelt in de ontwikkeling 

op delinquent gedrag bij adolescenten (ESr = 0.30, p < 0.001, k = 7). 
1
Het onderzoek van 

Anderson, Homes en Ostresh (1999) noemt ten slotte dat er geen verschil is in sekse voor 

de mate waarin hechting een rol speelt in de ontwikkeling van delinquent gedrag bij 

adolescenten.  

                                                
1
 Esr is de effectgrootte: Dit geeft op een gestandaardiseerde wijze de sterkte van het verband tussen 

de ene variabele en de andere weer (Grimm, 1993). 
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Naast de hechting aan ouders speelt de structuur van het gezin ook een rol in de 

ontwikkeling van delinquent gedrag bij adolescenten (Rankin & Kern, 1994). De structuur 

van het gezin wordt in de literatuur onderverdeeld in twee categorieën. 

Het intacte gezin, waarbij de ouders nog bij elkaar wonen en het gebroken gezin, 

waarbij de ouders gescheiden zijn en de adolescent bij één van de ouders woont (Kierkus 

& Bear, 2002). Uit het onderzoek van Rebellion (2002) blijkt dat adolescenten uit een 

gebroken gezin een hogere kans hebben op ontwikkeling van delinquent gedrag dan 

adolescenten uit een intact gezin. Het onderzoek van Ingram, Patchin, Huebner, 

McCluskey en Bynum (2008) benoemt echter dat de structuur van het gezin geen directe 

en indirecte invloed heeft op de ontwikkeling van delinquent gedrag. Het is een combinatie 

van de structuur van het gezin en de hechting aan ouders (Rankin & Kern, 1994; Kierkus 

& Bar, 2002). Kinderen uit gebroken gezinnen zijn minder gehecht aan hun ouders en dit 

kan leiden tot de ontwikkeling van delinquent gedrag (Kierkus & Bar, 2002). Uit het 

onderzoek van Rankin en Kerr (1994) komt naar voren dat een sterke hechting aan beide 

ouders de kans op delinquent gedrag bij adolescenten verkleind. Bij kinderen die sterk 

gehecht zijn aan één ouder is de kans groter op delinquent gedrag dan bij adolescenten die 

sterk gehecht zijn aan beide ouders.  

Uit bovenstaande kan geconcludeerd worden dat hechting aan ouders, de 

gezinsstructuur en de combinatie van hechting en de gezinsstructuur invloed hebben op de 

ontwikkeling van delinquent gedrag tijdens de adolescentie. Het is onbekend in hoeverre 

de structuur van het gezin een belangrijke voorspeller is voor de ontwikkeling van 

delinquent gedrag bij adolescenten. 

 

2.2 Conflictoplossing (2) 

Het derde aspect dat een rol speelt in de ontwikkeling van delinquent gedrag bij 

adolescenten is de manier waarop adolescenten en ouders conflicten oplossen (Chang, 

D’Zurilla & Sanna, 2004). In het onderzoek van Doorn, Van Branje en Meeus (2008) 

wordt onderscheidt gemaakt in drie manieren om conflicten op te lossen.  

De eerste is de positieve probleemoplossing stijl, die gekenmerkt wordt door overleg 

en compromis. De tweede is de “conflict engagement” stijl, die gekenmerkt wordt door 

agressie, aanvallend gedrag en het verliezen van zelf controle. De derde manier is de 

terugtrekkende stijl, die gekenmerkt wordt door het negeren van het conflict en het 

negeren van de discussie.  
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Bij ouders en adolescenten die gebruik maken van de positieve 

probleemoplossingstijl blijken adolescenten minder kans te hebben op het vertonen van 

delinquent gedrag (Doorn, Van Branje & Meeus, 2008). Adolescenten die de “conflict 

engagement” stijl hanteren, hebben een verhoogd risico op het vertonen van delinquent 

gedrag (Rubenstein & Feldman, 1993; Jaffee & D’Zurilla, 2003). Uit de meta-analyse van 

Hoeve en collega’s (2009) blijkt echter dat de “conflict engagement” stijl een klein 

effectgrootte heeft op delinquent gedrag (ESr = 0.14). Als zowel de moeder als de 

adolescent de conflict engagement stijl hanteert, blijkt het tevens significant gerelateerd 

aan delinquent gedrag (Doorn, Van Branje & Meeus, 2008). Verder blijkt dat de 

terugtrekkende stijl een rol speelt in de ontwikkeling van delinquent gedrag bij 

adolescenten (Jaffee & D’Zurilla, 2003). Het is niet bekend wat de effectgrootte is van de 

terugtrekkende stijl, aangezien dit niet is beschreven in de gevonden artikelen. Ten slotte 

komt naar voren dat als de adolescent de “conflict engagement” stijl hanteert en de vader 

de terugtrekkende stijl dit tevens resulteert op meer delinquent gedrag bij de adolescent 

(Doorn, Van Branje & Meeus, 2008).  

Uit bovenstaande kan geconcludeerd worden dat de “conflict engagement” stijl en de 

terugtrekkende stijl invloed heeft op de ontwikkeling van delinquent gedrag bij 

adolescenten. 

 

2.3 Communicatie binnen het gezin (3) 

Het vierde aspect dat een rol blijkt te spelen in de ontwikkeling van delinquent gedrag bij 

adolescenten is de manier waarop het gezin met elkaar communiceert (Clark & Shield, 

1997; Hirschi, 1969). Uit het onderzoek van Cerkovich en Giordano (1987) blijkt 

instrumentele communicatie (o.a. praten over problemen en de toekomst) een rol te spelen 

in de ontwikkeling van lichtere vormen van delinquent gedrag. Intieme communicatie (o.a. 

het delen van privé gedachten en gevoelens) blijkt geen invloed te hebben op delinquent 

gedrag. Daarnaast blijkt dat adolescenten, die hoog scoren op positieve en negatieve 

communicatie, laag scoren op delinquent gedrag (Clark & Shield, 1997). Ten slotte stelt 

meta-analyse van Hoeve en collega’s dat communicatie een kleine effectgrootte heeft op 

delinquent gedrag (ESr = -0.07). 

Geconcludeerd kan worden dat instrumentele en negatieve communicatie een rol 

spelen op delinquent gedrag bij adolescenten maar dat beide weinig invloed uitoefenen 

binnen dit gedrag.  
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2.4 Opvoedingsstijl die ouders hanteren (4) 

Het vijfde aspect dat een rol speelt in de ontwikkeling van delinquent gedrag is de 

opvoedingsstijl die ouders hanteren ten opzichte van hun kinderen (Den Exter Blokland, 

2002; Hoeve, Blokland, Semon Dubas, Loeber, Gerris, Van der Laan, 2007). 

Opvoedingsstijl wordt gedefinieerd als een verzameling van gedragingen richting het kind, 

die gecommuniceerd worden naar het kind en welke samengenomen, een emotioneel 

klimaat creëren waarin gedragingen van ouders tot uiting komen (Darling & Steinberg, 

1993). Macoby en Martin (1983) hebben opvoedingstijl in vier categorieën verdeeld:  

- autoritair (lage steun en hoge controle); 

- autoritatieve (hoge steun en hoge controle);  

- permissief (hoge steun en lage controle); 

- verwaarlozing (lage steun en lage controle).  

Uit het longitudinaal onderzoek van Gray en Steinberg (1999) blijkt dat er een lichte 

verhoging is op delinquent gedrag bij adolescenten waarbij ouders de autoritatieve en de 

autoritaire opvoedingsstijl hanteren. Delinquentie blijft stabiel onder adolescenten als de 

ouders de verwaarloosde opvoedingsstijl hanteren (Gray & Steinberg, 1999). De 

verwaarloosde opvoedingstijl blijkt uit het onderzoek van Den Exter Bloland (2002) een 

indirecte invloed uit te oefenen op delinquent gedrag bij adolescenten. Uit het onderzoek 

van Hoeve en collega’s (2007) komt echter naar voren dat de verwaarloosde 

opvoedingsstijl direct gerelateerd is aan zwaar delinquent gedrag. De autoritaire 

opvoedingsstijl blijkt een rol te spelen in de ontwikkeling van zware en persistente 

delinquentie (Hoeve et al., 2007). De meta-analyse van Hoeve en collega’s (2009) noemt 

dat er weinig onderzoek is verricht naar de rol die de verschillende opvoedingstijlen 

hebben op de ontwikkeling van delinquent gedrag bij adolescenten. Uit de meta-analyse 

van Hoeve en collega’s (2009) blijkt wel dat de autoritaire opvoedingsstijl een klein 

effectgrootte heeft (ESr = 0.16). Daarnaast blijkt dat de autoritatieve opvoedingsstijl een 

effectgrootte heeft van (ESr = 0.-12). Ten slotte kan er geen uitspraak gedaan worden over 

de effectgrootte van de verwaarloosde en de permissieve opvoedingsstijl, aangezien dit 

niet wordt beschreven in de meta-analyse (Hoeve et al., 2009).   

Uit bovenstaande resultaten blijkt dat er inconsistentie bestaat over de rol die de 

opvoedingsstijl heeft op de ontwikkeling van delinquent gedrag. Tevens blijken zowel de 

autoritaire als de autoritatieve opvoedingsstijl een laag effectgrootte hebben. 
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2.5 Steun die jongeren ervaren (5) 

Het zesde aspect dat een rol speelt in de ontwikkeling van delinquent gedrag is de steun 

die jongeren ervaren. Steun is een onderdeel van de dimensie opvoedingsstijl. Het wordt 

apart in dit onderzoek beschreven, aangezien uit de meta-analyse van Hoeve en collega’s 

(2009) blijkt dat steun een belangrijke voorspeller is voor de ontwikkeling van delinquent 

gedrag bij adolescenten. Volgens Rohner (2004), die wordt genoemd in de meta-analyse 

van Hoeve en collega’s, bestaat steun uit een positief en een negatief aspect. Bij positieve 

steun van de ouders is de kans kleiner dat de adolescent in de criminaliteit beland, dan 

adolescenten die negatief gesteund worden door de ouders (Rohner, 2004; Ten Haaf, 

1993). Verder blijkt uit de meta-analyse van Hoeve en collega’s (2009) dat de negatieve 

aspecten van steun een hoog effectgrootte heeft (ESr = 0.30). De positieve aspecten van 

steun heeft een laag effectgrootte (ESr = -0.17). 

Uit bovenstaande kan geconcludeerd worden dat het negatieve aspect van steun een 

belangrijke predictor is op de ontwikkeling van delinquent gedrag bij adolescenten. 

 

2.6 Disciplinestijl (6) 

Het zevende aspect dat een rol blijkt te spelen in de ontwikkeling van delinquent gedrag 

bij adolescenten is de disciplinestijl die ouders hanteren (Heaven & Virgen, 2001; Shaw & 

Scott, 1991). Shaw en Scott (1991) hebben een onderscheid gemaakt in twee 

disciplinestijlen.  

De “punitieve” stijl, die wordt gekenmerkt door fysieke straf en de inductiestijl, die 

wordt gekenmerkt door uitleg over de reden waarom het kind straf krijgt. De “punitieve” 

stijl blijkt een directe rol te spelen op de ontwikkeling van delinquent gedrag bij 

adolescenten (Shaw & Scott, 1991; Heaven & Virgen, 2001). De “punitieve” stijl heeft 

echter een klein effect op delinquent gedrag (ESr = 0.10). 

De inductiestijl speelt geen rol in de ontwikkeling van delinquent gedrag bij 

adolescenten (Peiser & Heaven, 1996; Pettit, Bates & Dodge, 1997).  

Uit bovenstaande kan geconcludeerd worden dat de “punitive” discipline stijl wel 

een rol speelt in de ontwikkeling van delinquent gedrag bij adolescenten en de inductiestijl 

niet.  

 

2.7 Monitoren (7) 

Het laatste aspect dat een rol speelt op delinquent gedrag bij adolescenten is in hoeverre de 

ouders hun kinderen monitoren (Laird, Criss, Pettit, Dodge & Bates, 2007; Laird, Pettit, 
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Bates & Dodge, 2003). Onder monitoren wordt verstaan dat ouders weten waar hun kind 

is, wat hun activiteiten zijn en wie hun vrienden zijn buitenshuis (DiClemente, Wingoog, 

Crosby, Sionean, Cobb, Harrington, Davies, Hook & Kim, 2001). Uit het onderzoek van 

Luster en Oh (2001) komt naar voren dat als ouders minder monitoren de kans wordt 

vergroot dat de adolescent delinquent gedrag zal gaan vertonen. Het hebben van weinig 

kennis over vrienden en vrijetijdsbesteding van adolescenten kan tot gevolg hebben dat de 

adolescent sneller in de criminaliteit belandt (Cerkovich & Giordano, 1987). Uit het 

onderzoek van Laird en collega’s (2003); Barnes, Farrel en Dintcheff (2000) blijkt dat 

kennis van ouders over de vrije tijdsbesteding en de vrienden de kans op delinquent gedrag 

verkleind. Het monitoren van ouders blijkt een belangrijke voorspeller te zijn voor 

delinquent gedrag bij adolescenten (ESr = -0.23 tot -0.31) (Hoeve et al., 2009). 

Geconcludeerd kan worden dat weinig monitoren een grote rol speelt in de 

ontwikkeling van delinquent gedrag bij adolescenten. 

 

2.8 Onderlinge verbanden 

Uit de gevonden artikelen blijkt dat de hechting aan ouders en de structuur van het gezin 

onderling samenhangen op de rol die ze spelen op de ontwikkeling van delinquent gedrag 

bij adolescenten (Rankin & Kern, 1994; Kierkus & Bar, 2002). Bij de overige zes aspecten 

kan geen uitspraak gedaan worden naar de onderlinge samenhang. Geen van de gevonden 

artikelen heeft onderzocht of verschillende aspecten van opvoeding verband met elkaar 

houden in de rol die zij spelen op de ontwikkeling van delinquent gedrag bij adolescenten.  

 

2.9 Conclusie 

Vanuit de literatuurstudie is gebleken dat de bovengenoemde acht aspecten een rol spelen 

op de ontwikkeling van delinquent gedrag bij adolescenten. De grootte van de invloed die 

de acht aspecten hebben op de ontwikkeling van delinquent bij adolescenten blijkt echter 

te verschillen. 

Zo blijkt dat het afwijzen van het kind, het weinig monitoren van het kind en 

negatieve steun een belangrijke predictor te zijn op de ontwikkeling van delinquent 

gedrag.  

De communicatie, de autoritaire opvoedingsstijl, de autoritatieve opvoedingsstijl, de 

“conflict engagement” stijl en de “punitieve” stijl blijkt een klein verband te hebben op 

delinquent gedrag. Hierbij moet wel genoemd worden dat een klein effectgrootte nog wel 

grote gevolgen kan hebben voor het gedrag van adolescenten (Hoeve et al., 2009).  
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Ten slotte kan geconcludeerd worden dat alleen de hechting aan ouders en de 

structuur van het gezin onderling met elkaar samenhangen op de rol die zij spelen op de 

ontwikkeling van delinquent gedrag bij adolescenten. Bij de overige zes aspecten is geen 

onderling verband gevonden. 

 

3. Huidig onderzoek 

 

Het doel van deze studie is te onderzoeken in hoeverre de bovengenoemde acht aspecten 

beschreven worden in de dossiers van jongeren, die momenteel in justitiële jeugdinrichting 

Eikenstein verblijven. Het huidig onderzoek zal per sekse, etnische achtergrond, type 

delict en per juridische status beschrijven of er een verschil is in de hoeveelheid informatie 

die in de dossiers staat met betrekking tot de bovengenoemde acht aspecten. 

 

3.1 Sekseverschil 

Het blijkt dat jongens meer delicten plegen dan meisjes (Lenssen, Doreleijers, van Dijk & 

Hartman, 2001). Tot op heden is het echter onduidelijk hoe het komt dat jongens meer 

delicten plegen dan meisjes. Een mogelijke verklaring is dat jongens en meisjes 

verschillend worden opgevoed. Uit het onderzoek van Hoeve, Van der Laan, Gerris & 

Semon Dubas (2009) blijkt dat meisjes relatief vaker autoritair worden opgevoed door 

moeders. Daarnaast blijkt dat een verwaarlozende hard straffende opvoedingsstijl 

gerelateerd is aan delinquentie door jongens, terwijl een permissieve en weinig 

responsieve opvoedingsstijl samenhangt met delinquentie bij meisjes. Mogelijk verklaart 

dit verschil in opvoeding een deel van het sekseverschil in delinquent (Hoeve et al., 2009).  

Daarnaast blijken ouders jongens anders te benaderen dan meisjes. Dit heeft te 

maken met stereotype die bestaan over jongens en meisjes (Best, 2001; Gailliani, 2003). 

Zo blijkt uit het onderzoek van Durik, Hyde, Marks, Roy, Anaya en Schulltz, (2006) dat 

ouders hun dochters meegeven dat het goed is om over gevoelens te praten en dat ze zich 

niet moeten schamen voor hun gevoelens, terwijl ouders hun zonen meegeven om 

gevoelens niet te uitten. Dit verschijnsel heeft gevolgen voor de manier waarop jongens en 

meisjes communiceren over problemen die ze ervaren in de gezinssituatie (Van der Vlught 

& De Jong, 2005). Uit het onderzoek van Van der Vlught en De Jong (2005) blijkt dat 

jongens tijdens gesprekken met hulpverleners weinig loslaten over de problemen die ze 

eventueel ervaren in het gezin. Jongens praten liever niet over hun problemen en 

benoemen dat ze problemen zelf oplossen en geen hulp nodig hebben. Meisjes blijken 
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minder moeite te hebben om over problemen te praten die ze hebben ervaren in het gezin 

(Van der Vlught & De Jong, 2005). De manier waarop ouders hun dochters of zonen 

benaderen kan dus gevolgen hebben voor de mate waarin ze mee willen werken aan 

hulpverleningsgesprekken. 

Het is interessant om in de huidige studie te onderzoeken of er een verschil is in de 

hoeveelheid informatie die jongens en meisjes vertellen over hun gezinssituatie.  

De onderzoeksvraag luidt: Is er een verschil in de hoeveelheid informatie die in de 

dossiers staat als er gekeken wordt naar sekse met betrekking tot de acht aspecten? 

 Verwacht wordt dat er verschil zal zijn in de hoeveelheid informatie die in de 

dossiers van de jongeren staat met betrekking tot de bovenstaande acht aspecten. Het blijkt 

immers uit het onderzoek van Van der Vlught en De Jong (2005) dat jongens geneigd zijn 

minder te vertellen over eventuele problemen die ze hebben ervaren in de gezinssituatie. 

Bij meisjes is de ervaring dat zij meer bereid zijn om over hun problemen te praten die ze 

hebben ervaren in de gezinssituatie.  

 

3.2 Etniciteit 

Jongeren van allochtone afkomst zijn in vergelijking met autochtone jongeren 

oververtegenwoordigd in justitiële jeugdinrichtingen (Bellaart & Chrifi, 2008). Er is echter 

weinig onderzoek gedaan naar specifieke opvoedingsaspecten die een rol kunnen spelen in 

de ontwikkeling van delinquent gedrag bij allochtone adolescenten. Daarnaast blijkt dat 

veel allochtone afkomstig zijn uit een schaamtecultuur (Weijers, 2000). In een 

schaamtecultuur heerst een taboe op het praten over problemen, die er eventueel binnen 

het gezin zijn. Het gezin wil geen gezichtsverlies lijden en lost hierdoor liever problemen 

binnenshuis op (Weijers, 2000). Dit kan een verklaring zijn waarom er weinig informatie 

beschikbaar over de eventuele rol die de gezinssituatie kan hebben op de ontwikkeling van 

delinquent gedrag bij adolescenten. Bij Nederlandse gezinnen is er in mindere mate sprake 

van een schaamtecultuur (Weijers, 2000). In Nederland heerst een cultuur van openheid, 

waardoor zij vaker bereid zijn te praten over problemen binnen het gezin (Weijers, 2000).  

Er lijkt dus een discrepantie te bestaan in de bereidheid informatie over het gezin te 

vertellen tussen allochtone en autochtone gezinnen. Deze studie zal onderzoeken of dit van 

invloed is op de hoeveelheid informatie die in de dossiers van de jongeren staat over de 

gezinssituatie. 
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De onderzoeksvraag luidt: Is er een verschil in de hoeveelheid informatie die in de 

dossiers staat als er gekeken wordt naar etniciteit met betrekking tot de bovengenoemde 

acht aspecten? 

Verwacht wordt dat er een verschil zal zijn in de hoeveelheid informatie die in de 

dossiers van de jongeren staat met betrekking tot de bovengenoemde acht aspecten. Uit de 

notitie van Bellaart (2005) blijkt dat allochtone ouders negatiever aankijken naar 

Nederlandse instanties als jeugdzorg en justitiële jeugdinrichtingen dan Nederlandse 

ouders. De allochtone ouders kunnen om deze reden minder bereid zijn mee te werken aan 

onderzoeken die zich richten op de opvoedingssituatie. Daarnaast blijkt de 

schaamtecultuur onder allochtonen een rol te spelen in de bereidheid informatie te geven 

over de gezinssituatie (Weijers, 2000). Ten slotte blijkt de taalbarrière goed onderzoek 

naar de opvoedingssituatie te bemoeilijken (Bellaart, 2005).  

 

3.3 Type delict 

Delictgedrag is te onderscheiden in zware delicten en lichte delicten (Heiden- Attema & 

Van der Bol, 2000). Uit de meta-analyse van Hoeve en collega’s (2009) blijkt dat de 

meeste studies geen onderscheid maken in het type delict. Deze studie zal wel een 

onderscheid maken in het type delict. Het blijkt namelijk dat jongeren die op jonge leeftijd 

in de criminaliteit belanden meer problemen in de gezinssituatie hebben ervaren dan 

jongeren die op een latere leeftijd beginnen met het plegen van delicten (Moffit & Capsi, 

2001). 

De onderzoeksvraag luidt: Is er een verschil in de hoeveelheid informatie die in de 

dossiers staat tussen jongens met een zwaar delict en jongens met een licht delict met 

betrekking tot de bovengenoemde acht aspecten? 

 Verwacht wordt dat er een verschil te vinden zal zijn in de hoeveelheid informatie 

die in de dossiers staan met betrekking tot de acht aspecten. Uit het onderzoek van Moffit 

en Capsi (2001) blijkt dat jongeren die zware delicten plegen al op vroege leeftijd 

beginnen met het plegen van delicten. Verwacht kan worden dat er bij de vroege starters 

meer onderzoek is verricht naar de opvoedingssituatie van deze jongeren. Daarnaast blijkt 

dat de vroege starters meer problemen ervaren in het gezin qua opvoeding van de ouders 

(Moffit & Capsi, 2001). Verder blijkt dat jongeren die lichte delicten plegen veelal tijdens 

de adolescentie beginnen met het plegen van delicten, waardoor verwacht kan worden dat 

er minder onderzoek is verricht naar de opvoedingsituatie. Ten slotte blijkt dat deze 
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jongeren minder problemen hebben ervaren in het gezin (Moffit & Capsi, 2001).  

  

3.4 Juridische status 

Jongeren worden met een jeugddetentie, voorlopige hechtenis, ondertoezichtstelling (OTS) 

of met een PIJ-maatregel geplaatst in een justitiële jeugdinrichting (De Jonge & Van der 

Linden, 2007). Jeugddetentie, voorlopige hechtenis en de PIJ-maatregel zijn 

vrijheidsbenemende straffen. Jongeren met een jeugddetentie of voorlopige hechtenis 

zitten relatief korter vast dat jongeren met een PIJ-maatregel (De Jonge & Van der Linden, 

2007). Jongeren die onder toezicht staan, kunnen in een justitiële jeugdinrichting terecht 

komen op advies van jeugdzorg en de kinderrechter. Dit gebeurt veelal omdat de jongeren 

in hun ontwikkeling belemmerd worden, waardoor ze voor hun eigen veiligheid uit huis 

worden geplaatst (De Jonge & Van der Linden, 2007). Omdat deze vier plaatsingsgronden 

zo van elkaar verschillen is het interessant te onderzoeken of er een verschil zit in de 

hoeveelheid informatie die in de dossiers staan.  

De onderzoeksvraag luidt: Is er een verschil in de hoeveelheid informatie die in de 

dossiers staat als er gekeken wordt naar de juridische status met betrekking tot de 

bovengenoemde acht aspecten? 

 Verwacht wordt dat er een verschil te vinden zal zijn in de hoeveelheid informatie 

die in de dossiers staan met betrekking tot de acht aspecten. Jongeren met een 

jeugddetentie of een voorlopige hechtenis komen in een opvanginrichting terecht, waar 

minder aan behandeling wordt gedaan. Daarnaast verblijven de jongeren relatief kort in 

een opvanginrichting (De Jonge & Van der Linden, 2007). Er kan verwacht worden dat er 

weinig informatie in de dossiers staat met betrekking tot de gezinssituatie. 

Jongeren met een PIJ-maatregel komen in een behandelinrichting terecht en 

verblijven daar relatief lang (De Jonge & Van der Linden, 2007). Hierom kan verwacht 

worden dat er veel informatie in de dossiers staan met betrekking tot de gezinssituatie. 

Ten slotte wordt verwacht dat jongeren die met een OTS in een justitiële 

jeugdinrichting terecht komen veel informatie in de dossiers staat met betrekking tot de 

gezinssituatie. Aangezien zij veelal lang bekend zijn bij jeugdzorg en in het kader daarvan 

meer onderzoek is verricht naar de thuissituatie om met gegronde redenen een jongere uit 

huis te plaatsen (De Jonge & Van der Linden, 2007). 
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4. Methoden 

4.1 Participanten 

De participanten binnen dit onderzoek verblijven in justitiële jeugdinrichting Eikenstein te 

Zeist. Eikenstein is een justitiële opvanginrichting voor jongens en meisjes tussen de 

twaalf en 23 jaar. Eikenstein vangt jongeren op met voorlopige hechtenis, jeugddetentie, 

ondertoezichtstelling of PIJ-passanten (www.jjideheuvelrug.nl). In totaal zijn er van 100 

jongeren dossiers doorgenomen, waarvan 50 jongens en 50 meisjes. De gemiddelde 

leeftijd in alle dossiers van de jongens is 16.0 en van de meisjes 15. 9. In tabel 1 is af te 

lezen welke etnische achtergrond de jongeren hebben. Van de 50 jongens hebben 25 een 

zwaar delict gepleegd en twaalf een licht delict. Bij de meisjes hebben van de 50 drie een 

zwaar delict gepleegd en drie een licht delict. De overige jongeren hebben geen strafbaar 

feit gepleegd. Ten slotte is in tabel 2 af te lezen op welke juridische status de jongeren vast 

zitten.  

Tabel 1. Etnische achtergrond van de jongeren 

Etniciteit Aantal jongens Aantal meisjes 

Nederlands 14 30 

Marokkaans 12 3 

Turks 3 0 

Surinaams 4 1 

Curaçao 3 4 

Gemengd 3 6 

Onbekend 1 6 

Overige  9 0 

 

Tabel 2. Juridische status van de jongeren 

 

Juridische status Aantal jongens Aantal meisjes 

Voorlopige hechtenis 30 3 

Jeugddetentie 2 1 

OTS 14 44 

PIJ 2 2 

Vreemdelinge bewaring 1 0 

Volwassen recht 1 0 
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4.2 Procedure  

Het hoofd behandeling en diagnostiek heeft toestemming gegeven tot inzage in de dossiers. 

De dossiers van alle jongeren zijn doorgenomen er heeft dus geen steekproef 

plaatsgevonden 

 

4.3 Meetinstrumenten 

Binnen het huidig onderzoek zijn acht aspecten gebruikt met betrekking tot de opvoeding 

en de gezinsstructuur: 

- hechting aan de ouders;  

- structuur van het gezin; 

- conflictoplossing; 

- communicatie; 

- opvoedingstijl; 

- steun; 

- disciplinestijl; 

-  monitoren. 

Hechting aan ouders. De hechting aan ouders is geoperationaliseerd in de liefde en respect 

die de ouders hebben voor hun kinderen, of het kind persoonlijke zorgen en meningen deelt 

met de ouders en de fysieke aanwezigheid van ouders (Hirschi, 1969).  

Structuur van het gezin. De structuur van het gezin is in twee categorieën gedeeld. Het 

intacte gezin, waarbij de ouders nog bij elkaar zijn en het gebroken gezin, waarbij de 

ouders gescheiden zijn en het kind bij één van de ouders woont (Kierkus & Bear, 2002). 

Conflictoplossing. Bij de conflicten gaat het om de probleemoplossingstijl. Deze is 

geoperationaliseerd in de positieve probleemoplossingstijl, die gekenmerkt wordt door de 

mate waarop ouders en adolescenten conflicten oplossen door middel van overleg en 

compromissen sluiten. En de “conflict engagement” stijl, die gekenmerkt wordt door de 

mate waarop ouders en adolescenten conflicten oplossen door gebruik te maken van fysiek 

geweld, agressie en door het verlies van de zelfcontrole (Doorn, Van Branje & Meeus, 

2008). 

Communicatie. Communicatie wordt geoperationaliseerd in instrumentele communicatie, 

dat praten over problemen en de toekomst inhoud, intieme communicatie, dat gekenmerkt 

wordt door het delen van privé gedachte en gevoelens inhoud, positieve communicatie en 

negatieve communicatie (Cernkovich & Giordano,1987; Clark & Shield, 1997).  
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Opvoedingsstijl. Er wordt onderscheid gemaakt in vier opvoedingsstijlen. De autoritaire 

opvoedingsstijl is geoperationaliseerd in lage steun van de ouders, hoge controle van de 

ouders en het stellen van veel grenzen en regels.  

De autoritatieve opvoedingsstijl wordt gekenmerkt door hoge steun van de ouders, hoge 

controle van de ouders en het stellen van veel grenzen en regels.  

De permissieve opvoedingsstijl is geoperationaliseerd in hoge steun van de ouders, lage 

controle van de ouders en het stellen van weinig grenzen en regels.  

Ten slotte de verwaarloosde opvoedingsstijl die gekenmerkt wordt door lage steun van de 

ouders, lage controle van de ouders en het stellen van weinig grenzen en regels (Hoeve et 

al., 2007; Hoeve et al., 2009). 

Steun. Steun is geoperationaliseerd in positieve steun, dat gekenmerkt wordt door 

vertrouwen van de ouders en acceptatie en negatieve steun, dat gekenmerkt wordt door 

vijandigheid en onverschilligheid van de ouders naar het kind toe (Hoeve et al., 2009). 

Disciplinestijl. De disciplinestijl die ouders hanteren wordt geoperationaliseerd in de 

punitieve stijl, dat het gebruik van fysieke straf inhoud en de inductie stijl, dat inhoud dat 

de ouders uitleg geven aan het kind waarom er straf gegeven wordt (Shaw & Scott, 1991; 

Hoeve et al., 2009). 

Monitoren. Monitoren wordt geoperationaliseerd in de kennis die ouders hebben over waar 

hun kind uithangt in zijn/ haar vrije tijd en de kennis die ouders hebben over de activiteiten 

die hun kind in zijn/ haar vrije tijd uitvoert (DiClemente et al., 2001; Hoeve et al., 2009). 

Aan de hand van de bovenstaande aspecten wordt gekeken of er een verschil bestaat in de 

hoeveelheid informatie als er gekeken wordt naar sekse, etniciteit, delict en leeftijd. 

Sekseverschil  

Etniciteit. Bij etniciteit is gekeken naar het geboorteland van de ouders. 

Delict. Bij het delict is onderscheid gemaakt in zware delicten en lichte delicten. In bijlage 

1 staat beschreven welke delicten in welke categorie vallen.  

Juridische status. De juridische statussen zijn: Voorlopige hechtenis, jeugddetentie, PIJ en 

OTS. 

 

4.4 Analyseplan 

De huidige studie onderzoekt of er verschil is in de hoeveelheid informatie, met 

betrekking tot de bovenstaande acht aspecten, die in de dossiers staat als er gekeken wordt 

naar sekse, etniciteit, type delict en juridische status. Verwacht wordt dat bij alle vier een 
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verschil te vinden zal zijn. Dit is onderzocht aan de hand van de geoperationaliseerde acht 

aspecten.  

Van de 100 dossiers is eerst gekeken of de acht aspecten die een rol spelen in de 

ontwikkeling van delinquent gedrag in de dossiers beschreven staan. Vervolgens is 

beschreven in hoeveel dossiers er wel informatie staat over de acht aspecten en in hoeveel 

dossiers er geen informatie te vinden is. Dat is omgerekend naar procenten. Daarna is aan 

de hand van het aantal dossiers waar wel informatie in staat over de acht aspecten berekend 

hoeveel informatie erin staat per operationalisering van de acht aspecten. Bijvoorbeeld bij 

het aspect monitoren gekeken naar etniciteit. In totaal zijn de 100 dossiers doorgenomen, 

daarvan staat in 44 procent van de dossiers wel informatie over monitoren en in 56 procent 

geen informatie. Vervolgens is per etnische achtergrond berekend in hoeveel procent er 

informatie vermeld staat over monitoren (Nederlands, in 19 dossiers staat informatie over 

monitoren. 19/ 44 × 100 = 43.2 %). Daarna is gekeken naar de operationalisering van het 

aspect monitoren en per etnische achtergrond uitgerekend bij hoeveel procent er informatie 

staat over de operationalisering van het aspect monitoren (in 41 dossiers staat dat ouders 

niet weten waar hun kind uithangt en wat hun activiteiten zijn in hun vrije tijd. In 19 

dossiers staat dat bij jongeren van Nederlandse afkomst alle ouders niet weten waar hun 

kind uithangt en wat hun activiteiten zijn in hun vrije tijd (19/ 41 ×100 = 46.3 %).   

Ten slotte is onderzocht of er significante verschillen zijn in de hoeveelheid 

informatie die in de dossiers staat met betrekking tot de bovenstaande acht tussen jongens 

en meisjes, allochtone jongeren en autochtone jongeren, zware delicten en lichte delicten 

en tussen civielrechtelijke jongeren en strafrechtelijke jongeren. Hiervoor is gebruik 

gemaakt van een eenweg ANOVA. Er is een ANOVA uitgevoerd als blijkt dat in meer dan 

40 dossiers informatie staat over een van de bovenstaande acht aspecten. Bij kleinere 

aantallen zullen geen significante verschillen te vinden zijn omdat dat direct afhankelijk is 

van de steekproef grootte (Grimm, 1993). 

 

5. Resultaten 

5.1 Sekseverschil 

Hechting 

Er zijn 50 dossiers doorgenomen van jongens en 50 dossiers van meisjes. Bij de jongens 

staat in 26 dossiers (52.0 %) informatie over hechting en in 24 dossiers (48.0 %) niet. Bij 

de meisjes staat in 22 dossiers (44.0 %) informatie en in 28 niet (56.0 %). Aangezien er 

weinig informatie in de dossiers staat per operationalisering is deze informatie terug te 
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vinden in bijlage 2 (tabel 3). Ten slotte staat bij 48 dossiers informatie over de hechting 

aan ouders en is er een eenweg ANOVA uitgevoerd. Er is geen significant verschil 

gevonden in de hoeveelheid informatie tussen jongens en meisjes (p =.83). 

 

Structuur 

Bij de jongens staat in 35 dossiers (70.0 %) informatie over de structuur van het gezin en 

in 15 dossiers (30.0 %) niet. Bij de meisjes staat in 43 dossiers (86.0 %) informatie over de 

structuur van het gezin en in zeven niet (14.0 %). Zie bijlage 2 voor de informatie per 

operationalisering (tabel 4). Bij de structuur van het gezin is ook een eenweg ANOVA 

uitgevoerd. Er is geen significant verschil gevonden (p =.99). 

 

Conflictoplossing 

Bij de jongens staat in negen dossiers (18.0 %) informatie over hoe de ouders conflicten 

oplossen en in 41 dossiers (82.0 %) niet. Bij meisjes staat in negen dossiers (18.0 %) 

informatie over conflicten en in 31 dossiers (82.0 %) niet. Gezien de weinig informatie in 

de dossiers per operationalisering staat deze informatie in bijlage 2 (tabel 5). 

Bij de jongens staat in zes dossiers (12.0 %) informatie over conflictoplossing en in 43 

dossiers (86.0 %) niet. Bij de meisjes staat in 17 dossiers (34.0 %) informatie over 

conflictoplossing en in 33 dossiers (66.0 %) niet. In bijlage 2 staan de resultaten 

weergegeven per operationalisering (tabel 6). 

 

Communicatie 

Bij de jongens staat in 10 dossiers (20.0 %) informatie over de communicatie binnen het 

gezin en in 40 dossiers (80.0 %) niet. Bij meisjes staat in zeven dossiers (14.0 %) 

informatie over communicatie en in 43 dossiers (86.0 %) niet. Zie bijlage 2 voor de 

informatie per operationalisering (tabel 7). 

 

Opvoedingstijl  

Bij de jongens staat in 20 dossiers (40.0 %) informatie over opvoedingsstijl die de ouders 

hanteren en in 30 dossiers (62.0 %) niet. Bij meisjes staat in 21 dossiers (42.0 %) 

informatie over opvoedingsstijl en in 29 dossiers (58.0 %) niet. In bijlage 2 staan de 

resultaten van de jongens en de meisjes weergegeven met betrekking tot de hoeveelheid 

informatie per operationalisering (tabel 8). Ten slotte is er een eenweg ANOVA 

uitgevoerd om te bepalen over er een significant verschil bestaat in de hoeveelheid 
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informatie over de opvoedingsstijl tussen jongens en meisjes. Er is echter geen significant 

verschil gevonden (p =.87). 

 

Steun 

Bij de jongens staat in 17 dossiers (34.0 %) informatie over de manier waarop de ouders 

hun kind steunen en in 33 dossiers (66.0 %) niet. Bij de meisjes staat in twaalf dossiers 

(24.0 %) informatie over steun en in 38 dossiers (76.0 %) niet. Zie bijlage 2 voor de 

informatie per operationalisering (tabel 9). 

 

Disciplinestijl 

Bij de jongens staat in zes dossiers (12.0 %) informatie over de disciplinestijl die de ouders 

hanteren en in 44 dossiers (88.0 %) niet. Bij meisjes staat er in zes dossiers (12.0 %) 

informatie over straf en in 44 dossiers (88.0 %) niet. In bijlage 2 staan de resultaten van de 

jongens en de meisjes weergegeven met betrekking tot de hoeveelheid informatie per 

operationalisering (tabel 10).  

 

Monitoren 

Bij de jongens staat in 18 dossiers (36.0 %) informatie over de mate waarop de ouders hun 

kind monitoren en in 32 dossiers (64.0 %) niet. Bij meisjes staat in 26 dossiers (52.0 %) 

informatie over monitoren en in 24 dossiers (48.0 %) niet. Zie bijlage 2 voor de informatie 

per operationalisering (tabel 11). 

 

5.2 Etniciteit 
 

Hechting  

In totaal zijn 100 dossiers doorgenomen. In 48 dossiers (48.0 %) staat er informatie over 

hechting, in 52 dossiers (52.0 %) niet. Bij Nederlanders staat in 22 dossiers (54.8 %) iets 

over hechting beschreven. Bij Marokkanen in zes (12.5 %), bij Turken in twee (4.2 %), bij 

Curaçaose in drie (6.3 %), bij Surinamer één (2.1 %), bij gemengd in elf (22.9 %) en bij de 

overige groep staat in drie (6.3 %) dossiers iets over hechting beschreven. In bijlage 2 staat 

per etnische achtergrond de resultaten weergegeven met betrekking tot de hoeveelheid 

informatie per operationalisering (tabel 12). Ten slotte blijkt er geen significant verschil te 

bestaan in de hoeveelheid informatie over de hechting aan ouders tussen autochtone en 

allochtone jongeren (p =.92). 
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Structuur 
 

In 78 dossiers (78.0 %) staat informatie over structuur van het gezin, in 22 dossiers (22.0 

%) niet. Bij Nederlanders staat in 39 dossiers (5.0 %) iets over structuur beschreven. Bij 

Marokkanen in acht (10.3 %), bij Turken in twee (2.6 %), bij Curaçaose in vijf (6.4 %), bij 

Surinamer twee (2.6 %), bij gemengd in 16 (20.5 %) en bij de overige groep staat in zes 

(7.7 %) dossiers iets over structuur beschreven. In bijlage 2 staan de resultaten 

weergegeven per operationalisering (tabel 13). Ten slotte blijkt er geen significant verschil 

te bestaan in de hoeveelheid informatie over de structuur van het gezin tussen autochtone 

en allochtone jongeren (p =.56). 

 

Conflictoplossing 

In 18 dossiers (18.0 %) staat informatie over conflictoplossing, in 82 dossiers (82.0 %) 

niet. Bij Nederlanders staat in tien dossiers (55.6 %) iets over conflictoplossing 

beschreven. Bij Marokkanen in één (5.6 %), bij Turken in één (5.6 %), bij Curaçaose in 

nul (0 %), bij Surinamer één (5.6 %), bij gemengd in vier (22.2 % ) en bij de overige groep 

staat in één (5.6 %) dossier iets over conflictoplossing beschreven. Zie bijlage 2 voor de 

informatie per operationalisering (tabel 14). 

In 22 dossiers (22.0 %) staat informatie over conflictoplossing, in 76 dossiers (76.0 %) 

niet. Bij Nederlanders staat in 14 dossiers (63.6 %) iets over conflictoplossing beschreven. 

Bij Marokkanen in nul, bij Turken in nul, bij Curaçaose in één (4.6 %), bij Surinamer nul, 

bij gemengd in vijf (22.7 %) en bij de overige groep staat in één (4.6 %) dossier iets over 

conflictoplossing beschreven. In bijlage 2 staat per etnische achtergrond de resultaten 

weergegeven met betrekking tot de hoeveelheid informatie per operationalisering (tabel 

15). 

 

Communicatie 

In zeventien dossiers (17.0 %) staat informatie over de communicatie binnen het gezin, in 

83 dossiers (83.0 %) niet. Bij Nederlanders staat in acht dossiers (47.1 %) iets over 

communicatie beschreven. Bij Marokkanen in drie (17.7 %), bij Turken in één (5.9 %), bij 

Curaçaose in nul, bij Surinamer één (5.9 %), bij gemengd in drie (17.7 %) en bij de 

overige groep staat in één (5.9 %) dossier iets over communicatie beschreven. Zie bijlage 2 

voor de informatie per operationalisering (tabel 16). 
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Opvoedingsstijl 

In 41 dossiers (41.0 %) staat informatie over de opvoedingsstijl die de ouders hanteren, in 

59 dossiers (59.0 %) niet. Bij Nederlanders staat in 23 dossiers (56.1 %) iets over de 

opvoedingsstijl beschreven. Bij Marokkanen in drie (7.3 %), bij Turken in twee (4.9 %), 

bij Curaçaose in twee (4.9 %), bij Surinamer één (2.4 %), bij gemengd in acht (19.5 %) en 

bij de overige groep staat in drie (7.3 %) dossiers iets over de opvoedingsstijl beschreven. 

In bijlage 2 staat per etnische achtergrond de resultaten weergegeven met betrekking tot de 

hoeveelheid informatie per operationalisering (tabel 17). Ten slotte blijkt er geen 

significant verschil te bestaan in de hoeveelheid informatie over de opvoedingsstijl van 

ouders tussen autochtone en allochtone jongeren (p =.95). 

 

Steun 

In 29 dossiers (29.0 %) staat informatie over de manier waarop de ouders hun kind steun 

bieden, in 71 dossiers (71.0 %) niet. Bij Nederlanders staat in 13 dossiers (44.8. %) iets 

over steun beschreven. Bij Marokkanen in twee (6.9 %), bij Turken in twee (6.9 %), bij 

Curaçaose in één (3.5 %), bij Surinamer in nul, bij gemengd in tien (34.5 %) en bij de 

overige groep staat in één (3.5 %) dossier iets over steun beschreven. Zie bijlage 2 voor de 

informatie per operationalisering (tabel 18). 

 

Disciplinestijl 

In twaalf dossiers (12.0 %) staat informatie over de disciplinestijl die de ouders hanteren, 

in 88 dossiers (88.0 %) niet. Bij Nederlanders staat in zeven dossiers (58.3 %) iets over de 

disciplinestijl beschreven. Bij Marokkanen in één (8.3 %), bij Turken in één (8.3 %), bij 

Curaçaose in één (8.3 %), bij Surinamer in nul, bij gemengd in twee (16.7 %) en bij de 

overige groep staat in geen dossier iets over de disciplinestijl beschreven. In bijlage 2 staan 

de resultaten weergegeven per operationalisering (tabel 19). 

 

Monitoren 

In 44 dossiers (44.0 %) staat informatie over de mate waarin ouders hun kinderen 

monitoren, in 56 dossiers (56.0 %) niet. Bij Nederlanders staat in 19 dossiers (43.2 %) iets 

over monitoren beschreven. Bij Marokkanen in zes (13.6 %), bij Turken in nul, bij 

Curaçaose in vier (9.1 %), bij Surinamer in één (2.3 %), bij gemengd in tien (22.7 %) en 

bij de overige groep staat in vier (9.1 %) dossiers iets over monitoren beschreven. In 

bijlage 2 staat per etnische achtergrond de resultaten weergegeven met betrekking tot de 
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hoeveelheid informatie per operationalisering (tabel 20). Ten slotte blijkt er geen 

significant verschil te bestaan in de hoeveelheid informatie over monitoren tussen 

autochtone en allochtone jongeren (p =.65). 

 

 

5.3 Type delict 
 

Hechting 

Er zijn 50 dossiers doorgenomen van jongens. Er staat in 26 dossiers (52.0 %) informatie 

over hechting en in 24 dossiers (48.0 %) niet. Met betrekking tot het type delict staat van 

de 26 dossiers in 20 dossiers (76.9 %) informatie over hechting en in zes dossiers dus niet. 

In bijlage 2 staat per type delict de resultaten weergegeven met betrekking tot de 

hoeveelheid informatie per operationalisering (tabel 21). Ten slotte blijkt er geen 

significant verschil te bestaan in de hoeveelheid informatie over de hechting aan ouders 

tussen zware en lichte delicten (p =.93). 

 

Structuur 

In 35 dossiers (70.0 %) staat informatie over structuur en in 15 dossiers (30.0 %) niet. Met 

betrekking tot het type delict staat van de 35 dossiers in 25 dossiers (71.4 %) informatie 

over structuur en in 10 dus niet. Zie bijlage 2 voor de resultaten per type delict met 

betrekking tot de hoeveelheid informatie per operationalisering (tabel 22). Ten slotte blijkt 

er geen significant verschil te bestaan in de hoeveelheid informatie over de structuur van 

het gezin tussen zware en lichte delicten (p =.42). 

 

Conflictoplossing  

In negen dossiers (18.0 %) staat informatie over hoe ouders conflicten oplossen en in 41 

dossiers (82.0 %) niet. Met betrekking tot het type delict staat van de negen dossiers in 

zeven dossiers (77.8 %) informatie over conflictoplossing en in twee dus niet. In bijlage 2 

staan de resultaten weergegeven per operationalisering (tabel 23). 

In zes dossiers (12.0 %) staat informatie over hoe jongeren conflicten oplossen en in 44 

dossiers (88.0 %) niet. Met betrekking tot het type delict staat van de zes dossiers in vier 

dossiers (66.7 % ) informatie over conflictoplossing en in twee dus niet. In bijlage 2 staat 

per type delict de resultaten weergegeven met betrekking tot de hoeveelheid informatie per 

operationalisering (tabel 24). 
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Communicatie 

In tien dossiers (20.0 %) staat informatie over de communicatie binnen het gezin en in 40 

dossiers (80.0 %) niet. Met betrekking tot het type delict staat van de tien dossiers in zeven 

dossiers (70.0 %) informatie over communicatie en in drie dus niet. Zie bijlage 2 voor de 

resultaten per type delict met betrekking tot de hoeveelheid informatie per 

operationalisering (tabel 25). 

 

Opvoedingsstijl 

In 20 dossiers (40.0 %) staat informatie over opvoedingsstijl die de ouders hanteren en in 

30 dossiers (60.0 %) niet. Met betrekking tot het type delict staat van de tien dossiers in 

zeven dossiers (70.0 %) informatie over opvoedingstijl en in drie dus niet. In bijlage 2 

staat per type delict de resultaten weergegeven met betrekking tot de hoeveelheid 

informatie per operationalisering (tabel 26). 

 

Steun 

In 17 dossiers (34.0 %) staat informatie over de manier waarop de ouders hun kind steun 

bieden en in 33 dossiers (66.0 %) niet. Met betrekking tot het type delict staat van de 17 

dossiers in elf dossiers (64.7 %) informatie over steun en in zes dus niet. In bijlage 2 staan 

de resultaten weergegeven per operationalisering (tabel 27). 

 

Disciplinestijl 

In zes dossiers (12.0 %) staat informatie over de disciplinestijl die ouders hanteren en in 

44 dossiers (88.0 %) niet. Met betrekking tot het type delict staat van de zes dossiers in zes 

dossiers (100.0 %) informatie over de disciplinestijl. In bijlage 2 staat per type delict de 

resultaten weergegeven met betrekking tot de hoeveelheid informatie per 

operationalisering (tabel 28). 

 

Monitoren 

In 18 dossiers (36.0 %) staat informatie over de mate waarin ouders hun kinderen 

monitoren en in 32 dossiers (64.0 %) niet. Met betrekking tot het type delict staat van de 

14 dossiers in zes dossiers (77.8 %) informatie over monitoren en in acht dus niet. In 

bijlage 2 staat per type delict de resultaten weergegeven met betrekking tot de hoeveelheid 

informatie per operationalisering (tabel 29). 
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5.4 Juridische status 
 

Hechting 

In totaal zijn er 100 dossiers doorgenomen. In 48 dossiers (48.0 %) staat informatie over 

hechting aan de ouders, in 52 dossiers (52.0 %) niet. Bij detentie staat in één dossier (1/48 

= 2.1 %) iets over hechting beschreven. Bij OTS in 28 (28/48 = 58.3 %), bij voorlopige 

hechtenis in 17 (17/48 = 35.4 %), bij PIJ in twee (2/48 = 4.2 %), bij volwassen recht staat 

geen informatie over hechting beschreven. In bijlage 2 staat per juridische status resultaten 

weergegeven met betrekking tot de hoeveelheid informatie per operationalisering (tabel 

30). Ten slotte blijkt er geen significant verschil te bestaan in de hoeveelheid informatie 

over de hechting aan ouders tussen civielrechtelijke en strafrechtelijke jongeren (p =.15). 

 

Structuur 

In 78 dossiers (78.0 %) staat informatie over de structuur van het gezin, in 22 dossiers 

(22.0 %) niet. Bij detentie staat in twee dossiers (2/78 = 2.6 %) iets over de structuur van 

het gezin beschreven. Bij OTS in 51 (51/78 = 65.4 %), bij voorlopige hechtenis in 21 

(21/78 = 26.9 %), bij PIJ in drie (3/78 = 3.9 %), bij volwassen recht staat in één dossier 

(1/78 = 1.3 %) informatie over structuur beschreven. In bijlage 2 staan de resultaten 

weergegeven per operationalisering (tabel 31). Ten slotte blijkt er geen significant verschil 

te bestaan in de hoeveelheid informatie over de structuur van het gezin tussen 

civielrechtelijke en strafrechtelijke jongeren (p =.80). 

 

Conflictoplossing 

In 18 dossiers (18.0 %) staat informatie over de manier waarop ouders conflicten oplossen, 

in 82 dossiers (82.0 %) niet. Bij detentie staat in geen van de dossiers iets over 

conflictoplossing beschreven. Bij OTS in twaalf (12/18 = 66.7 %), bij voorlopige 

hechtenis in zes (6/18 = 35.4 %), bij PIJ in nul en bij volwassen recht staat tevens geen 

informatie over conflicten beschreven. In bijlage 2 staat per juridische status resultaten 

weergegeven met betrekking tot de hoeveelheid informatie per operationalisering (tabel 

32). 

In 22 dossiers (22.0 %) staat informatie over de manier waarop de jongeren conflicten 

oplossen, in 78 dossiers (78.0 %) niet. Bij detentie staat in geen van de dossiers iets over 

conflictoplossing beschreven. Bij OTS in 18 (18/22 = 81.8 %), bij voorlopige hechtenis in 

drie (3/22 = 13.6 %), bij PIJ in één (1/22 = 4.6 %) en bij volwassen recht staat geen 

informatie over conflicten beschreven. In bijlage 2 staat per juridische status weergegeven 
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resultaten weergegeven met betrekking tot de hoeveelheid informatie per 

operationalisering (tabel 33). 

 

Communicatie 

In 17 dossiers (17.0 %) staat informatie over de communicatie binnen het gezin, in 83 

dossiers (83.0 %) niet. Bij detentie staat in één (1/17 = 5.9 %) dossier iets over 

communicatie beschreven. Bij OTS in tien (10/17 = 58.8 %), bij voorlopige hechtenis in 

zes (6/17 = 35.3 %), bij PIJ in nul dossiers en bij volwassen recht staat tevens geen 

informatie over communicatie beschreven. In bijlage 2 staat per juridische status 

weergegeven resultaten weergegeven met betrekking tot de hoeveelheid informatie per 

operationalisering (tabel 34). 

 

Opvoedingsstijl 

In 41 dossiers (41.0 %) staat informatie over opvoedingstijl die de ouders hanteren, in 57 

dossiers (57.0 %) niet. Bij detentie staat in één (1/41 = 2.4 %) dossier iets over de 

opvoedingsstijl beschreven. Bij OTS in 28 (28/41 = 68.3 %), bij voorlopige hechtenis in 

elf (11/41 = 26.8 %), bij PIJ in één (1/41 = 2.4 %) dossier en bij volwassen recht staat geen 

informatie over de opvoedingsstijl beschreven. In bijlage 2 staan de resultaten 

weergegeven per operationalisering (tabel 35). Ten slotte blijkt er geen significant verschil 

te bestaan in de hoeveelheid informatie over de opvoedingsstijl van ouders tussen 

civielrechtelijke en strafrechtelijke jongeren (p =.29). 

 

Steun 

In 29 dossiers (29.0 %) staat informatie over de manier waarop de ouders hun kind steun 

bieden, in 71 dossiers (71.0 %) niet. Bij detentie staat er in één (1/29 = 34.5 %) dossier iets 

over steun beschreven. Bij OTS in 17 (17/29 = 58.6 %), bij voorlopige hechtenis in negen 

(9/29 = 31.0 %), bij PIJ in twee (2/29 = 6.9 %) dossiers en bij volwassen recht staat geen 

informatie over steun beschreven. In bijlage 2 staat per juridische resultaten weergegeven 

met betrekking tot de hoeveelheid informatie per operationalisering (tabel 36). 

 

Disciplinestijl 

In twaalf dossiers (12.0 %) staat informatie over de disciplinestijl die de ouders hanteren, 

in 88 dossiers (88.0 %) niet. Bij detentie staat in geen van de dossiers iets over 

disciplinestijl. Bij OTS in vijf (5/12 = 41.7 %), bij voorlopige hechtenis in zes (6/12 = 50.0 
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%), bij PIJ in één (1/12 = 8.3 %) dossier en bij volwassen recht staat geen informatie over 

straf beschreven. In bijlage 2 staat per juridische status resultaten weergegeven met 

betrekking tot de hoeveelheid informatie per operationalisering (tabel 37). 

 

Monitoren 

In 44 dossiers (44.0 %) staat informatie over de mate waarop de ouders hun kind 

monitoren, in 56 dossiers (56.0 %) niet. Bij detentie staat in twee (2/44 = 4.5 %) dossiers 

iets over monitoren beschreven. Bij OTS in 28 (28/44 = 63.6 %), bij voorlopige hechtenis 

in negen (9/44 = 20.5 %), bij PIJ in twee (2/44 = 4.5 %) dossiers en bij volwassen recht 

staat in één (1/41 = 2.3 %) dossier informatie over monitoren beschreven. In bijlage 2 

staan de resultaten weergegeven per operationalisering (tabel 38). Ten slotte blijkt er geen 

significant verschil te bestaan in de hoeveelheid informatie over monitoren tussen 

civielrechtelijke en strafrechtelijke jongeren (p =.63). 

 

6. Conclusie, kanttekeningen en aanbevelingen 

 

6.1 Conclusie 

De huidige studie onderzoekt of er verschil is in de hoeveelheid informatie, met betrekking 

tot de acht aspecten, die in de dossiers staat als er gekeken wordt naar sekse, etniciteit, 

type delict en juridische status.  

Verwacht werd dat bij alle vier onderzoeksvragen een verschil te vinden zal zijn in 

de hoeveelheid informatie die in de dossiers staan.  

Het is moeilijk conclusies te trekken uit de resultaten. Het blijkt namelijk dat in de 100 

dossiers weinig informatie staat over de acht aspecten, die een rol spelen in de 

ontwikkeling van delinquent gedrag bij adolescenten. Bij de onderstaande conclusies moet 

hier rekening mee gehouden worden. 

 Met betrekking tot sekse blijkt uit de dossiers waar wel informatie in stond dat bij 

hechting aan de ouders, structuur van het gezin, conflictoplossing door jongeren, 

communicatie binnen het gezin, opvoedingstijl die de ouders hanteren, steun die wordt 

ervaren door de jongeren, disciplinestijl die de ouders hanteren en het monitoren van de 

ouders een klein verschil bestaat in de hoeveelheid informatie die in de dossiers staat. 

Deze verschillen bleken echter niet significant te zijn. Deze uitkomst komt overeen met de 

verwachting die is opgesteld.  
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 Met betrekking tot de etnische achtergrond van de jongeren blijkt uit de dossiers 

waar wel informatie in stond, dat bij de acht aspecten een verschil bestaat in de 

hoeveelheid informatie die in de dossiers staan. De verschillen zijn niet significant. Deze 

uitkomst komt gedeeltelijk overeen met de verwachting die is opgesteld. 

 Met betrekking tot het type delict blijkt uit de dossiers waar wel informatie in stond, 

dat bij de acht aspecten een verschil bestaat in de hoeveelheid informatie die in de dossiers 

staan. Deze verschillen bleken echter niet significant te zijn. Wederom komt deze uitkomst 

overeen met de verwachting die is opgesteld. 

 Met betrekking tot de juridische status van de jongeren blijkt uit de dossiers waar wel 

informatie stond, dat bij de acht aspecten een verschil bestaat in de hoeveelheid informatie 

die in de dossiers staan. De verschillen blijken niet significant te zijn. Deze uitkomst komt 

gedeeltelijk overeen met de verwachting die is opgesteld. 

 Vanuit de operationalisering van de acht aspecten met betrekking tot het verschil in 

hoeveelheid informatie die in de dossiers staan betreffende sekse, etniciteit, type delict en 

juridische status kan het volgende geconcludeerd worden: 

1. Relatief gezien staat bij de meisjes meer informatie over de geoperationaliseerde 

aspecten in de dossiers dan bij de jongens. Dit is echter een klein verschil. De 

verklaring hiervoor kan zijn dat jongens minder snel bereid zijn over problemen 

te praten dan meisjes (Van der Vlught & De Jong, 2005).  

2. Relatief gezien staat bij de Nederlandse jongeren de meeste informatie in de 

dossiers over de geoperationaliseerde aspecten, daarna staat bij de gemende 

groep jongeren, bij de Marokkaanse, bij de overige groep, bij de Curaçaose en bij 

de Turkse groep staat de minste informatie over de geoperationaliseerde 

aspecten. Dit verschil kan verklaard worden doordat ouders van allochtone 

afkomst negatiever tegen hulpverleningsinstanties aankijken dan ouders van 

autochtone afkomst (Bellaart, 2005). Een andere verklaring kan zijn dat 

allochtone uit een schaamtecultuur komen en hierdoor minder bereid zijn 

informatie te geven over de gezinssituatie (Weijers, 2000). 

3. Bij de zware delicten staat relatief meer informatie in de dossiers over de 

geoperationaliseerde aspecten dan bij de lichte delicten. Het blijkt immers dat 

jongeren die zware delicten plegen al op vroege leeftijd beginnen met het plegen 

van delicten. Daarnaast blijkt dat de vroege starters meer problemen ervaren in 

het gezin qua opvoeding van de ouders (Moffit & Capsi, 2001). Jongeren die 

lichte delicten plegen beginnen veelal tijdens de adolescentie met het plegen van 
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delicten. Ten slotte blijkt dat deze jongeren minder problemen hebben ervaren in 

het gezin (Moffit & Capsi, 2001).    

4. Relatief gezien staat bij OTS de meeste informatie in de dossiers over de 

geoperationaliseerde aspecten, daarna bij voorlopige hechtenis, bij de PIJ-

maatregel en bij jeugddetentie staat de minste informatie over de 

geoperationaliseerde aspecten. Een verklaring voor dit kan verschil kan zijn dat 

jongeren, die ondertoezicht zijn gesteld, veelal langer bekend zijn bij jeugdzorg 

en in het kader daarvan meer onderzoek is verricht naar de thuissituatie om met 

enkele gegronde redenen een jongere uit huis te plaatsen (De Jonge & Van der 

Linden, 2008). Bij de jongeren met een voorlopige hechtenis blijkt er relatief nog 

veel informatie te staan in de dossiers met betrekking tot de gezinssituatie.Dit 

komt niet overeen met de verwachting die is opgesteld. Verwacht werd dat bij 

jongeren met een voorlopige hechtenis weinig informatie zou staan over de 

gezinssituatie. Een verklaring hiervoor kan zijn dat jongeren met voorlopige 

hechtenis een voorgeschiedenis hebben bij jeugdzorg of al eerder verdacht 

werden voor het plegen van delicten en dat er om deze reden al onderzoek is 

gedaan naar de gezinssituatie (Tollenaar, Meijer, Huijbrechts, Blom & el 

Harbachi, 2007). Bij de jongeren met een PIJ-maatregel werd verwacht dat er 

veel informatie over de gezinssituatie zal staan in de dossiers. Deze verwachting 

komt echter niet overeen met wat er in dit onderzoek naar voren is gekomen. Een 

verklaring hiervoor kan zijn dat op het moment van dataverzameling weinig 

jongeren met een PIJ-maatregel in justitiële jeugdinrichting Eikenstein verbleven. 

Om deze reden geeft het geen representatief beeld van de werkelijkheid. 

Jongeren met een PIJ-maatregel komen immers in een behandelinginrichting 

terecht. Bij jeugddetentie werd verwacht dat er weinig informatie in de dossiers 

zal staan over de gezinssituatie. Dit komt overeen met de uitkomsten van de 

huidige studie. Gezegd moet echter worden dat tijdens de dataverzameling 

weinig jongeren met jeugddetentie in justitiële jeugdinrichting Eikenstein 

verbleven.  

 

6.2 Kanttekeningen 

Bij de huidige studie moeten een aantal kanttekeningen geplaatst worden. Ten eerste kan 

een kanttekening geplaatst worden bij de wijze waarop de acht aspecten 

geoperationaliseerd zijn. De keuze van de, in het huidige onderzoek beschreven 
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geoperationaliseerde aspecten, is genomen na een uitgebreid literatuuronderzoek. Het blijft 

echter een keuze die gemaakt is door de onderzoeker, waardoor eventuele ‘betere’ 

operationaliseringen buiten beschouwing zijn gelaten.  

Een tweede kanttekening is dat in de 100 dossiers weinig informatie beschreven staat 

over de gezinssituatie. De resultaten en de conclusie van het huidige onderzoek moeten 

hierom met enige voorzichtigheid geïnterpreteerd worden. Als er maar bij drie jongeren 

met een PIJ-maatregel informatie staat over de gezinssituatie is het logisch dat de minste 

informatie bij deze PIJ jongeren staat. 

Een laatste kanttekening is dat dit onderzoek ervan uit is gegaan dat alle jongeren, 

waarvan de dossiers zijn doorgenomen, problemen in het gezin hebben ervaren. Maar het 

kan zijn dat sommige jongeren geen problemen hebben ervaren in het gezin en hierdoor de 

gezinssituatie niet in de dossiers beschreven wordt. 

 

6.3 Aanbevelingen 

De huidige studie stelt dat er weinig informatie in de dossiers staat met betrekking tot de 

acht aspecten die een rol spelen in de ontwikkeling van delinquent gedrag bij adolescenten, 

terwijl blijkt dat het afwijzen van het kind, het weinig monitoren van het kind en negatieve 

steun een sterk verband heeft op de ontwikkeling van delinquent gedrag. De communicatie 

binnen het gezin, de autoritaire opvoedingsstijl, de autoritatieve opvoedingsstijl de 

“conflict engagement” stijl en de “punitieve” stijl blijkt een klein verband te hebben op 

delinquent gedrag. Aanbevolen wordt om in ieder geval de bovenstaande aspecten in de 

dossiers van de jongeren beschreven moet worden. 

Vervolgens is het noodzakelijk om op gestructureerde wijze de informatie over de 

gezinssituatie te beschrijven in alle dossiers. Zo kan een pedagoog makkelijker de 

informatie terug vinden en op basis van de beschreven informatie de ouders betrekken bij 

de behandeling van jongeren. Om zo de verdere ontwikkeling op delinquent gedrag bij te 

sturen.  

De verantwoordelijkheid om de bovenstaande aanbevelingen uit te voeren ligt bij de 

raad van kinderbescherming. Zij zijn immers eindverantwoordelijk voor de rapportages en 

onderzoeken die in de dossiers van de jongeren terecht komen. Een aanbeveling voor 

Eikenstein is om de raad van kinderbescherming te informeren over het feit dat in de 

dossiers weinig informatie staat over de gezinssituatie van de jongeren. Een implicatie 

voor een vervolgstudie kan vervolgens zijn om te onderzoeken op welke manier de 
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dossiers van jongeren, die met de raad, jeugdzorg of justitie in aanraking komen, 

totstandkomen.  

Een andere aanbeveling is gericht op een verandering die in justitiële jeugdinrichting 

Eikenstein aan de gaande zijn. Alle justitiële jeugdinrichting in Nederland gaan werken 

volgens de een nieuwe basismethodiek YOUTURN (PSW, 2008). YOUTURN heeft tot 

doel jongeren te helpen vaardiger te worden om zelfstandig te leven, beter om te gaan met 

moeilijke beslismomenten en gemotiveerd te raken voor later in te zetten 

gedragsinterventies. Daarnaast betrekt YOUTURN de ouders meer bij de behandeling die 

jongeren ondergaan (PSW, 2008). Vanuit dit oogpunt is het van belang meer informatie te 

hebben over de gezinssituatie. Dit onderzoek stelt echter dat in de dossiers van de jongeren 

het gezin nauwelijks aan bod komt. Eikenstein mist hierom cruciale informatie om tot een 

goede behandeling te komen. Eikenstein is als jeugdinrichting vervolgens zelf 

verantwoordelijk voor het verzamelen van de ontbrekende informatie over de 

gezinssituatie, die nodig is voor het initiëren van de juiste behandeling. Enkele 

aanbevelingen zijn: 

- Bij binnenkomst de jongeren een vragenlijst in te laten vullen over hun 

gezinssituatie; 

- Een maatschappelijk werker de ouders een vragenlijst te laten in vullen over de 

gezinssituatie; 

- Vervolgens is het noodzakelijk aan de hand van deze gegevens een uitgebreide 

analyse uit te voeren naar de gezinssituatie. Hieraan kan zowel een pedagoog als een 

maatschappelijk werker aan mee werken om tot een volledig beeld te komen over de 

gezinssituatie, waarbij de jongere en de ouders in betrokken worden.  
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Bijlage 1 

 Overzicht zware en lichte delicten 

Zware delicten 

Type delict Artikel 

Afpersing 317 

Diefstal met geweld 312 

Handel in harddrugs Opiumwet 2 

Openlijke geweldpleging zwaar (vnl. tegen 

personen) 

141 

Inbraak in woning 311.5/ 311.3.5 

Zware mishandeling 301/ 302/ 303/ 304/ 306 

Verkrachting/aanranding zwaar 242/ 243 

Bedreiging met hantering wapen 285 

Rijden onder invloed vanaf cat. 4B WVW 26 

Doodslag en moord 287/ 288/ 289/ 290/ 291 

Brandstichting 157/ 158 

Valsheidmisdrijven 208/ 209/ 21/22/ 230/ 231/ 234 

Diefstal in vereniging met braak 311.4.5/ 311.3.4.5 

Verduistering 321/ 323 

Bedrog 326/ 327/ 328/ 329/ 33 

Heling 416/ 417 

Overige vermogensmisdrijven 311/ 311.1/ 311.2/ 311.3/ 314/ 315/ 316/ 

318/ titel 11 
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Lichte delicten 

Type delict Artikel 

Openlijke geweldpleging licht (vnl. tegen 

goederen) 

 

Eenvoudige diefstal 310 

Fietsendiefstal  

Doorrijden na ongeval WVW 30 

Vernieling 350/ 350.1/ 351/ 352 

Inbraak in bedrijf  

Wederspannigheid 181/ 182 

Aanranding licht 246 

Eenvoudige mishandeling 300 

Joyriding WVW 37 

Rijden onder invloed tot cat. 4B WVW 26 

Belemmeren politie 180 

Schuldheling 417bis 

Huis/lokaalvredebreuk 138/ 139 

Discriminatie 137 

Overige misdrijven openbare orde en 

gezag 

13/ 14/ 150/ 177/ 179/ 18 

Eenvoudige belediging 266/ 267 

Dood/zwaar lichamelijk letsel door schuld 307/ 308 

Overige misdrijven tegen leven 293 

Dierenmishandeling 350.2/ 254 

Overige vernielingen 353/ 354 

Diefstal in vereniging 311.4/ 311.3.4 

Verduistering in dienstbetrekking 322 

Overige zedendelicten 248/ 240/ 250/ 251bis/ 252/ titel14 

Dood/letsel door schuld WVW 36 

Overige verkeersmisdrijven WVW 10/14 

Schennis der eerbaarheid 239 
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 Bijlage 2 

Resultaten per operationalisering 

Hechting 

Tabel 3. Resultaten van de hechting aan ouders met betrekking tot sekse. 

 N Operationalisering Operationalisering Operationalisering Operationalisering Operationalisering Operationalisering 

  Liefde en respect 

 

Fysieke 

aanwezigheid 

 

Liefde en respect 

en fysieke 

aanwezigheid 

 

Geen liefde en 

respect 

Geen fysieke 

aanwezigheid 

Geen liefde en 

respect en geen 

fysieke 

aanwezigheid 

Jongens 26 3/26 = 11.5 % 9/26 = 34.6 % 12/26 = 46.2 % 0 2/26 = 7.7 % 0 

Meisjes 22 0 11/22 = 50.0 % 5/22 = 22.7 % 3/22 = 4.6 % 2/2 = 9.1 % 3/22 = 13. 6 % 

Totaal  3 20 17 3 4 3 

 

 

Tabel 4. Resultaten van de structuur van het gezin met betrekking tot sekse. 

 N Operationalisering Operationalisering 

  Intact Gebroken 

Jongens 35 13/35 = 37.1 % 22/35 = 62.9 % 

Meisjes 43 11/43 = 25.6 % 32/43 = 74. 4 % 

Totaal  24 54 

 

 

Tabel 5. Resultaten van conflictoplossing van de ouders met betrekking tot sekse. 

 N Operationalisering Operationalisering Operationalisering 

  Overleg/ compromis Agressie/ aanvallend Negeren 

Jongens 9 5/9 = 55.0 % 4/9 = 44.0 % 0 

Meisjes 9 0  7/9 = 77.8 % 2/9 = 22.2 % 

Totaal  5 11 2 

 

 

Tabel 6. Resultaten van conflictoplossing van de jongeren met betrekking tot sekse. 

 N Operationalisering Operationalisering Operationalisering 

  Overleg/ compromis Agressie/ aanvallend Negeren 

Jongens 6  0 5/6 = 83.3 % 1/6 = 16.7 % 

Meisjes 17 0  15/17 = 88.2 % 2/17 = 11.8 % 

Totaal  0 20 3 
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Tabel 7. Resultaten van de communicatie binnen het gezin met betrekking tot sekse. 

 N Operationalisering Operationalisering Operationalisering Operationalisering Operationalisering 

  Praten over 

problemen 

Delen van privé 

gedachte  

Praten over 

problemen en delen 

van privé gedachte  

Positieve 

communicatie 

Negatieve 

communicatie 

Jongens 10 5/10 = 50.0 % 1/10 = 10.0 % 5/10 = 30.0 % 0 0 

Meisjes 7 0  0 2/7 = 14.3 % 0 2/7 = 28.6 % 

Totaal  5 1 5 0 2 

 N Operationalisering Operationalisering Operationalisering Operationalisering  

 

 

 Praten en positief Positief en 

negatief 

Geen communicatie Communicatie niet 

gedefinieerd 

 

Jongens 10 0 0 1/10 = 10.0 % 0  

Meisjes 7 2/7 = 28, 6 % 1/7 = 14.3 %  1/7 = 14.3 %  

Totaal  2 1 1 1  

 

 

Tabel 8. Resultaten van de opvoedingstijl die de ouders hanteren met betrekking tot sekse. 

 N Operationalisering Operationalisering Operationalisering Operationalisering Operationalisering 

  Autoritair Autoritatief Verwaarloosd Permissief Regels aanwezig 

Jongens 20 0 3/20 = 15.0 % 0 7/20 = 35.0 % 1/20 = 10.0 % 

Meisjes 21 1/21 = 4.8 % 1/21 = 4.8 % 0 3/21 = 14.4 % 1/21 = 4.8 % 

Totaal  1 4 0 10 2 

 N Operationalisering Operationalisering Operationalisering Operationalisering  

 

 

 Grenzen aanwezig Regels en grenzen 

aanwezig 

Weinig grenzen Weinig regels Weinig grenzen en 

regels 

Jongens 20 2/20 = 10.0 % 0 2/20 = 10.0 % 2/20 = 10. 0 % 1/20 = 5.0 % 

Meisjes 21 0 1/20 = 5.0 % 5/21 = 23.8 % 4/21 = 29.1 % 5/21 = 23.8 % 

Totaal  2 1 7 6 6 

 

 

Tabel 9. Resultaten van de steun met betrekking tot sekse. 

 N Operationalisering Operationalisering 

  Liefde  Onverschillig/ vijandig 

Jongens 17 17/17 = 100.0 % 0 

Meisjes 12 9/12 = 75.0 % 3/12 = 25.0 % 

Totaal  26 3 
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Tabel 10. Resultaten van de disciplinestijl die ouders hanteren met betrekking tot sekse. 

 N Operationalisering Operationalisering Operationalisering Operationalisering 

  Uitleg  Fysiek Geen straf Niet gedefinieerd  

Jongens 6 2/6 = 33.3 %  2/6 = 33.3 % 2/6 = 33.3 % 

Meisjes 6 2/6 = 33.3 % 2/6 = 33.3 % 1/6 = 16.7 % 1/6 = 16.7 % 

Totaal  4 2 3 3 

 

 

 

Tabel 11. Resultaten van de mate waarin de ouders hun kinderen monitoren met betrekking tot sekse. 

 N Operationalisering Operationalisering 

  Onbekend waar het 

kind is en welke 

activiteiten hij/ zij 

onderneemt 

buitenshuis 

Bekend waar het kind 

is en welke activiteiten 

hij/ zij onderneemt 

buitenshuis 

Jongens 18 15/18 = 83.0 % 3/18 = 17.0 % 

Meisjes 26 26/26 = 100.0 % 0 

Totaal  41 3 

 

 

Etniciteit 

 
Tabel 12. Resultaten van de hechting aan met betrekking tot etniciteit. 

 N Operationalisering Operationalisering Operationalisering Operationalisering Operationalisering Operationalisering 

  Liefde en respect Fysieke 

aanwezigheid 

Liefde en respect 

en fysieke 

aanwezigheid 

Geen liefde en 

respect 

Geen fysieke 

aanwezigheid 

 

Geen liefde en 

respect en geen 

fysieke 

aanwezigheid 

Nederland 22 1/ 3 =33.3 % 12/20 = 60.0 % 7/17 = 41.2 % 0 0 2/ 3 = 66.7 % 

Marokko 6 1/ 3 =33.3 % 3/20 = 15.0 % 2/17 = 11.8 % 0 0 0 

Turkije 2 0 0 2/17 = 11.8 % 0 0 0 

Curaçao 3 0 0 1/17 = 5.9 % 0 2/4 = 50.0 % 0 

Suriname 1 0 1/20 = 5.0 % 0 0 0 0 

Gemengd 11 0 2/20 = 10.0 % 0 1/1 = 100.0 % 0 0 

Overige 3 1/ 3 =33.3 % 2/20 = 10.0 % 5/17 = 29.4 % 0 2/4 = 50.0 % 1/ 3 = 33.3 % 

Totaal  3 20 17 1 4 3 
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Tabel 13. Resultaten van de structuur van het gezin met betrekking tot etniciteit. 

 N Operationalisering Operationalisering 

  Intact Gebroken 

Nederland 39 11/24 = 45.8 % 28/54 = 51.9 % 

Marokko 8 6/24 = 25.0 % 2/54 = 3.7 % 

Turkije 2 1/24 = 4.2 % 1/54 = 1.9 % 

Curaçao 5 1/24 = 4.2 % 4/54 = 7.4 % 

Suriname 2 1/24 = 4.2 % 1/54 = 1.9 % 

Gemengd 16 3/24 = 12.5 % 13/54 = 24.1 % 

Overige 6 1/24 = 4.2 % 5/54 = 9.3 % 

Totaal  24 54 

 

 

Tabel 14. Resultaten van de conflictoplossing van de ouders met betrekking tot etniciteit. 

 N Operationalisering Operationalisering Operationalisering 

  Overleg/ compromis Agressie/ aanvallend Negeren 

Nederland 10 0 8/11 = 72.7 % 2/2 = 100.0 % 

Marokko 1 0 1/11 = 9.1 % 0 

Turkije 1 1/5 = 20.0 % 0 0 

Curacao 0 0 0 0 

Suriname 1 1/5 = 20.0 % 0 0 

Gemengd 4 4/5 = 60.0 % 1/11 = 9.1 % 0 

Overige 1 0 1/11 = 9.1 % 0 

Totaal  5 11 2 

 

 

Tabel 15. Resultaten van de conflictoplossing van de jongeren met betrekking tot etniciteit. 

 N Operationalisering Operationalisering Operationalisering 

  Overleg/ compromis Agressie/ aanvallend Negeren 

Nederland 14  0 9/19 = 47.4 % 3/3 = 100.0 % 

Marokko 0 0  0 0 

Turkije 0 0 0 0 

Curacao 1 0 1/19 = 5.3 % 0 

Suriname 0 0 0 0 

Gemengd 5 0 5/19 = 26.3 % 0 

Overige 1 0 1/19 = 5.3 % 0 

Totaal  0 19 3 
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Tabel 16. Resultaten van de communicatie binnen het gezin met betrekking tot etniciteit. 

 

 N Operationalisering Operationalisering Operationalisering Operationalisering Operationalisering 

  Praten over 

problemen 

 

Delen van privé 

gedachte  

 

Praten over 

problemen en delen 

van privé gedachte  

Positieve 

communicatie 

Negatieve 

communicatie 

Nederland 8 1/5 = 20.0 % 0 2/4 = 50.0 % 0 1/2 = 50.0 % 

Marokko 3 2/5 = 40.0 % 0 0 0 1/2 = 50.0 % 

Turkije 1 0 0 1/4 = 25.0 % 0 0 

Curaçao 0 0 0 0 0 0 

Suriname 1 1/5 = 20.0 % 0 0 0 0 

Gemengd 3 1/5 = 20.0 % 1/1 = 100.0 % 1/4 = 25.0 % 0 0 

Overige 1 0 0 0 0 0 

Totaal  5 1 4 0 2 

 N Operationalisering Operationalisering Operationalisering Operationalisering  

  Praten en positief 

 

Positief en 

negatief 

 

Geen communicatie 

 

Communicatie niet 

gedefinieerd 

 

Nederland 8 1/2 = 50.0 % 1/1 = 100.0 % 1/1 = 100.0 % 1/1 = 100.0 %  

Marokko 3 0 0 0 0  

Turkije 1 0 0 0 0  

Curaçao 0 0 0 0 0  

Suriname 1 0 0 0 0  

Gemengd 3 0 0 0 0  

Overige 1 1/2 = 50.0 % 0 0 0  

Totaal  2 2 1 1  
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Tabel 17. Resultaten van de opvoedingstijl die de ouders hanteren met betrekking tot etniciteit. 

 N Operationalisering Operationalisering Operationalisering Operationalisering Operationalisering 

  Autoritair Autoritatief Verwaarloosd Permissief Regels aanwezig 

Nederland 23 1/1 = 100.0% 2/4 = 50.0 % 0 4/10 = 40.0 % 1/3 = 33.3 % 

Marokko 3 0 0 0 1/10 = 10.0 % 0 

Turkije 2 0 1/4 = 25.0 % 0 0 0 

Curaçao 2 0 1/4 = 25.0 % 0 0 1/3 = 33.3 % 

Suriname 1 0 0 0 0 0 

Gemengd 8 0 0 0 4/10 = 40.0 % 1/3 = 33.3 % 

Overige 3 0 0 0 1/10 = 10.0 % 0 

Totaal  1 4 0 10 3 

 N Operationalisering Operationalisering Operationalisering Operationalisering  

 

 

 Grenzen aanwezig 

 

Regels en grenzen 

aanwezig 

Weinig grenzen Weinig regels Weinig grenzen en 

regels 

Nederland 23 1/2 = 50.0 % 1/1 = 100.0 % 4/8 = 50.0 % 4/6 = 66.6 % 5/6 = 83.3 % 

Marokko 3 0 0 1/8 = 12.5 % 0 1/6 = 16.7 % 

Turkije 2 1/2 = 50.0 % 0 0 0 0 

Curacao 2 0 0 0 0 0 

Suriname 1 0 0 0 1/6 = 16.6 % 0 

Gemengd 8 0 0 3/8 = 37.5 % 0 0 

Overige 3 0 0  1/6 = 16.6 % 0 

Totaal  2 1 8 6 6 

 

 

Tabel 18. Resultaten van de steun die de ouders bieden aan hun kind met betrekking tot etniciteit. 

 N Operationalisering Operationalisering 

  Liefde  Onverschillig/ vijandig 

Nederland 13 12/26 = 46.2 % 1/3 = 33.3 % 

Marokko 2 2/26 = 7.7 % 0 

Turkije 2 2/26 = 7.7 % 0 

Curaçao 1 1/26 = 3.9 % 0 

Suriname 0 0 0 

Gemengd 10 8/26 = 30.8 % 2/3 = 66.7 % 

Overige 1 1/26 = 3.9 % 0 

Totaal  26 3 
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Tabel 19. Resultaten van disciplinestijl die de ouders hanteren met betrekking tot etniciteit. 

 N Operationalisering Operationalisering Operationalisering Operationalisering 

  Uitleg  Fysiek Geen straf Niet gedefinieerd  

Nederland 7 2/4 = 50.0 % 1/2 = 50.0 % 2/3 = 66.7 % 2/3 = 66.7 % 

Marokko 1 1/4 = 25.0 % 0 0 0 

Turkije 1 0 0 0 1/3 = 33.3 % 

Curaçao 1 0 0 1/3 = 33.3 %  

Suriname 0 0 0 0 0 

Gemengd 2 1/4 = 25.0 % 1/2 = 50.0 % 0 0 

Overige 0 0 0 0 0 

Totaal  4 2 3 3 

 

 

Tabel 20. Resultaten van de mate waarin de ouders hun kind monitoren met betrekking tot etniciteit. 

 N Operationalisering Operationalisering 

  Onbekend waar het 

kind is en welke 

activiteiten hij/ zij 

onderneemt 

buitenshuis 

Bekend waar het kind 

is en welke activiteiten 

hij/ zij onderneemt 

buitenshuis 

Nederland 19 18/41 = 43.9 % 1/3 = 33.3 % 

Marokko 6 6/41 = 14.6 % 0 

Turkije 0 0 0 

Curaçao 4 3/41 = 7.3 % 1/3 = 33.3 % 

Suriname 1 1/ 41 = 2.4 % 0 

Gemengd 10 9/41 = 22.0 % 1/3 = 33.3 % 

Overige 4 4/41 = 9.8 % 0 

Totaal  41 3 

 

 

Type delict 
 

Tabel 21. Resultaten van de hechting aan ouders met betrekking tot zware en lichte delicten. 

 N Operationalisering Operationalisering Operationalisering Operationalisering 

  Liefde en respect  Fysieke 

aanwezigheid 

Liefde en respect 

en fysieke 

aanwezigheid 

Geen fysieke 

aanwezigheid 

Zwaar 

delict 

16 2/2 = 100.0 % 6/8 = 75.0 % 8/9 = 88.9 % 0 

Licht 

delict 

4 0 2/8 = 25.0 % 1/9 = 11.1 % 1/1 = 100.0 % 

Totaal  2 8 9 1 
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Tabel 22. Resultaten van de structuur van het gezin met betrekking tot zware en lichte delicten. 

 N Operationalisering Operationalisering 

  Intact Gebroken 

Zwaar delict  20 9/11 = 81.8 % 11/ 14 = 78.6 % 

Licht delict 5 2/11 = 18.2 % 3/14 = 21.4 % 

Totaal  11 14 

 

 

Tabel 23. Resultaten van de conflictoplossing van de ouders met betrekking tot zware en lichte delicten. 

 N Operationalisering Operationalisering Operationalisering 

  Overleg/ compromis Agressie/ aanvallend Negeren 

Zwaar delict  6 4/5 = 80.0 % 2/2 = 100.0 % 0 

Licht delict 1 1/5 = 20.0 % 0 0 

Totaal  5 2 0 

 

 

Tabel 24. Resultaten van de conflictoplossing van de jongeren  met betrekking tot zware en lichte delicten. 

 N Operationalisering Operationalisering Operationalisering 

  Overleg/ compromis 

 

Agressie/ aanvallend 

 

Negeren 

Zwaar delict  3 0 3/3 = 100.0 % 0 

Licht delict 1 0 0 0 

Totaal  0 3 0 

 

 

Tabel 25. Resultaten van de communicatie binnen het gezin  met betrekking tot zware en lichte delicten. 

 N Operationalisering Operationalisering Operationalisering 

  Praten over problemen 

 

Delen van privé 

gedachte  

Praten over problemen en 

delen van privé gedachte  

Zwaar 

delict  

6 3/3 = 100.0 % 1/1 = 100.0 % 2/3 = 66.7 % 

Licht 

delict 

1 0 0 1/3 = 33.3 % 

Totaal  3 1 3 
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Tabel 26. Resultaten van de opvoedingstijl die de ouders hanteren met betrekking tot zware en lichte delicten. 

 N Operationalisering Operationalisering Operationalisering Operationalisering Operationalisering 

  Autoritair 

 

Autoritatief 

 

Verwaarloosd 

 

Permissief 

 

Regels aanwezig 

 

Zwaar 

delict  

10 0 3/3 = 100.0 % 0 2/3 = 66.7 % 2/2 = 100.0 % 

Licht 

delict 

3 0 0 0 1/3 = 33.3 % 0 

Totaal  0 3 0 3 2 

 N Operationalisering Operationalisering Operationalisering Operationalisering  

 

 

 Grenzen aanwezig 

 

Regels en grenzen 

aanwezig 

Weinig grenzen 

 

Weinig regels 

 

Weinig grenzen en 

regels 

Zwaar 

delict  

10 0 0 0 2/2 = 100.0 % 1/1 = 100.0 % 

Licht 

delict 

3 2/2 = 100.0 % 0 0 0 0 

Totaal  2 0 0 2 1 

 

 

Tabel 27. Resultaten van de steun die de ouders bieden aan hun kind met betrekking tot zware en lichte delicten. 

 N Operationalisering Operationalisering 

  Liefde  Onverschillig/ vijandig 

Zwaar delict  8 8/11 = 72.7 % 0 

Licht delict 3 3/11 = 27.3 % 0 

Totaal  11 0 

 

 

Tabel 28. Resultaten van de disciplinestijl die de ouders hanteren met betrekking tot zware en lichte delicten. 

 N Operationalisering Operationalisering Operationalisering Operationalisering 

  Uitleg  Fysiek Geen straf Niet gedefinieerd  

Zwaar delict  5 1/2 = 50.0 % 0 2/2 = 100.0 % 2/2 = 100.0 % 

Licht delict 1 1/2 = 50.0 % 0 0 0 

Totaal  2 0 2 2 
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Tabel 29. Resultaten van de mate waarin ouders hun kind monitoren met betrekking tot zware en lichte delicten. 

 N Operationalisering Operationalisering 

  Onbekend waar het 

kind is en welke 

activiteiten hij/ zij 

onderneemt 

buitenshuis 

 

Bekend waar het kind 

is en welke activiteiten 

hij/ zij onderneemt 

buitenshuis 

 

Zwaar delict  12 9/11 = 81.8 % 3/3 = 100.0 % 

Licht delict 2 2/11 = 18.2 % 0 

Totaal  11 3 

 

 

Juridische status 

 

Tabel 30. Resultaten van de hechting aan ouders met betrekking de juridische status. 

 N Operationalisering Operationalise

ring 

Operationalisering Operationaliserin

g 

Operationalisering Operationalisering 

  Liefde en respect 

 

Fysieke 

aanwezigheid 

 

Liefde en respect en 

fysieke 

aanwezigheid 

 

Geen liefde en 

respect 

 

Geen fysieke 

aanwezigheid 

 

Geen liefde en 

respect en geen 

fysieke 

aanwezigheid 

Detentie 1 0 14/20 = 70.0 % 1/17 = 5.9 % 0 0  

OTS 28 1/ 3 =33.3 % 0 7/17 = 41.2 % 1/1 = 100.0 % 2/4 = 50.0 % 3/3 = 100.0 % 

VH 17 2/ 3 =66.7 % 6/20 = 30.0 % 7/17 = 41.2 % 0 2/4 = 50.0 % 0 

PIJ 2 0 0 2/17 = 11.8 % 0  0 

Volwas

sen 

recht 

0 0 0 0 0 0 0 

Totaal  3 20 17 1 4 3 

 

 

Tabel 31. Resultaten van de structuur van het gezin met betrekking de juridische status. 

 N Operationalisering Operationalisering 

  Intact Gebroken 

Detentie 2 1/24 = 4.2 % 1/54 = 1.9 % 

OTS 51 14/24 = 58.3 % 37/54 = 68.5 % 

VH 21 7/24 = 29.2 % 14/54 = 25.9 % 

PIJ 3 2/24 = 8.3 % 1/54 = 1.9 % 

Volwassen recht 1 0 1/54 = 1.9 % 

Totaal  24 54 
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Tabel 32. Resultaten van de conflictoplossing van ouders met betrekking de juridische status. 

 N Operationalisering Operationalisering Operationalisering 

  Overleg/ compromis Agressie/ aanvallend Negeren 

Detentie 0 0  2/3 = 66.7 % 

OTS 12 0 11/13 = 84.7 % 1/3 = 33.3 %  

VH 6 0 2/13 = 15.4 % 0 

PIJ 1 0 0 0 

Volwassen recht 0 0 0 0 

Totaal  0 13 3 

 

 

Tabel 33. Resultaten van de conflictoplossing van jongeren met betrekking de juridische status. 

 N Operationalisering Operationalisering Operationalisering 

  Overleg/ compromis Agressie/ aanvallend Negeren 

Detentie 0  0   

OTS 18 0  16/19 = 84.2 % 2/3 = 66.7 % 

VH 3 0 2/19 = 10.5 % 1/3 = 33.3% 

PIJ 1 0 1/19 = 5.3 % 0 

Volwassen recht 0 0 0 0 

Totaal  0 19 3 
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Tabel 34. Resultaten van de communicatie binnen het gezin met betrekking de juridische status. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 N Operationalisering Operationalisering Operationalisering Operationalisering Operationalisering 

  Praten over 

problemen 

 

Delen van privé 

gedachte  

 

Praten over 

problemen en delen 

van privé gedachte  

Positieve 

communicatie 

 

Negatieve communicatie 

 

Detentie 1 1/5 = 20.0 % 0  0 0 

OTS 10 2/5 = 40.0 % 0 1/4 = 25.0 % 0 2/2 = 100.0 % 

VH 6 2/5 = 40.0 % 1/1 = 100.0 % 3/4 = 75.0 % 0 0 

PIJ 0 0 0 0 0 0 

Volwassen 

recht 

0  0 0 0 0 

Totaal  5 1 4 0 2 

 N Operationalisering Operationalisering Operationalisering Operationalisering  

 

 

 Praten en positief 

 

Positief en negatief 

 

Geen communicatie Communicatie niet 

gedefinieerd 

 

Detentie 1      

OTS 10 2/2 = 100.0 % 1/1 = 100.0 % 1/1 = 100.0 % 1/1 = 100.0 %  

VH 6 0 0 0 0  

PIJ 0 0 0 0 0  

Volwassen 

recht 

0 0 0 0 0  

Totaal  2 2 1 1  



                                                                          Gezinssituatie en Delinquentie 

 

53 

 

Tabel 35. Resultaten van de opvoedingstijl die de ouders hanteren met betrekking de juridische status.  

 N Operationalise

ring 

Operationalisering Operationalisering Operationalisering Operationalisering 

  Autoritair Autoritatief Verwaarloosd Permissief Regels aanwezig 

Detentie 1 0  0   

OTS 28 1/1 = 100.0 % 1/4 = 25.0 % 0 7/10 = 70.0 % 1/3 = 33.3 % 

VH 11 0 2/4 = 50.0 % 0 3/10 = 30.0 % 2/3 = 66.7 % 

PIJ 1 0 1/4 = 25.0 % 0 0 0 

Volwassen 

recht 

0 0 0 0 0 0 

Totaal  1 4 0 10 3 

 N Operationalise

ring 

Operationalisering Operationalisering Operationalisering  

 

 

 Grenzen 

aanwezig 

 

Regels en grenzen 

aanwezig 

Weinig grenzen Weinig regels Weinig grenzen en 

regels 

Detentie 1   4/8 = 50.0 % 1/6 = 16.6 %  

OTS 28 0 1/1 = 100.0 % 2/8 = 25.0 % 4/6 = 66.6 % 5/6 = 83.3 % 

VH 11 2/2 = 100.0 % 0 1/8 = 12.5 % 1/6 = 16.6 % 1/6 = 16.7 % 

PIJ 1 0 0 1/8 = 12.5 % 0 0 

Volwassen 

recht 

0 0 0 0  0 

Totaal  2 1 8 6 6 

 

 

 

Tabel 36. Resultaten van de steun die de ouders bieden aan hun kind met betrekking de juridische status.  

 N Operationalisering Operationalisering 

  Liefde  Onverschillig/ vijandig 

Detentie 1 1/26 = 3.6 %  

OTS 17 14/26 = 53.9. % 3/3 = 100.0 % 

VH 9 9/26 = 34.6 % 0 

PIJ 2 2/26 = 7.7 % 0 

Volwassen recht 0 0 0 

Totaal  26 3 
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Tabel 37. Resultaten van de disciplinestijl die ouders hanteren met betrekking de juridische status.  

 N Operationalisering Operationalisering Operationalisering Operationalisering 

  Uitleg  Fysiek Geen straf Niet gedefinieerd  

Detentie 0  0 0 0 

OTS 5 2/4 = 50.0 % 1/2 = 50.0 % 1/3 = 33.3 % 1/3 = 33.3 % 

VH 6 2/4 = 50.0 % 0 2/3 = 66.7 % 2/3 = 66.7 % 

PIJ 1 0 1/2 = 50.0 % 0 0 

Volwassen 

recht 

0 0 0 0 0 

Totaal  4 3 3 3 

 

 

Tabel 38. Resultaten van de mate waarop de ouders hun kind monitoren met betrekking de juridische status.  

 N Operationalisering Operationalisering 

  Onbekend waar het 

kind is en welke 

activiteiten hij/ zij 

onderneemt 

buitenshuis 

 

Bekend waar het kind 

is en welke activiteiten 

hij/ zij onderneemt 

buitenshuis 

 

Detentie 2 2/41 = 4.9 % 1/3 = 33.3 % 

OTS 28 28/41 = 68.3 % 0 

VH 9 7/41 = 17.1 % 2/3 = 66.7 % 

PIJ 2 2/41 = 4.9 %  

Volwassen 

recht 

1 1/ 41 = 2.4 % 0 

Totaal  41 3 

 

 

 


