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Inleiding 
 
We hebben in Nederland een specifiek strafrecht voor jongeren van 12 tot 18 jaar, het 

jeugdstrafrecht. Dit aparte strafrecht is in het begin van de twintigste eeuw in het leven 

geroepen, met het oog op de speciale positie van jongeren. Eén van de kenmerken van het 

jeugdstrafrecht is dat er pedagogische belangen spelen, welke terug te zien zijn in zowel het 

proces als de sancties (Weijers, 2005). Naast deze meer formele en objectieve rechtsaspecten 

blijkt ook de benadering van de jongeren tijdens de zitting pedagogische dimensies te kennen, 

welke gestalte krijgen in de communicatie van de rechtelijke actoren naar de jonge verdachte. 

Twee dimensies die daarbij veelvuldig worden beschreven, zijn het morele appèl dat op de 

jongere wordt gedaan en de uitleg die tijdens het proces wordt gegeven aan de jongere over de 

gang van zaken en het gebruikte jargon (Hokwerda, 2001).  

Met de toepassing van deze dimensies wordt aangesloten bij de onvolwassen status van de 

jongere, teneinde de zitting tot zijn volle recht te laten komen. De houding van de rechtelijke 

actoren, in het bijzonder de rechter, en de wijze waarop ze de jongere benaderen, kunnen een 

grote invloed hebben op de mogelijke verandering die bij jongeren bewerkstelligd wordt als 

gevolg van de zitting. Hoewel het uiteindelijk de opgelegde straf of maatregel is die voor deze 

verandering dient te zorgen, is de confrontatie met de rechter de eerste stap in dit 

veranderingsproces. Vanwege deze belangrijke functie van de rechter is het van belang om te 

onderzoeken welke (pedagogische) dimensies in zijn1 benadering relevant kunnen zijn, 

teneinde een zo optimaal en wenselijk mogelijk effect teweeg te brengen bij de jongere. Dit 

vormt het kernthema van onderliggend artikel. 

De dimensies die in dit artikel worden onderzocht op hun mogelijke bijdrage aan het effect 

van de jeugdstrafzitting, zijn afgeleid uit een autoritatieve opvoedstijl. Deze vorm van 

opvoeden wordt gekenmerkt door een combinatie van controle en warmte en staat al langere 

tijd bekend als de opvoeding waarmee de meest gunstige ontwikkelingsuitkomsten bij 

jongeren worden bereikt (Maccoby & Martin, 1983). Omwille hiervan en vanwege het feit dat 

van het jeugdstrafrecht ook een opvoedkundige werking uit dient te gaan, zijn bepaalde 

aspecten ervan mogelijk relevant voor toepassing binnen het jeugdstrafrecht. Vanuit een 

beschrijving van enkele autoritatieve opvoeddimensies en het nut ervan binnen de opvoeding 

zal een lijn worden getrokken naar het jeugdstrafrecht en mogelijke belangen van de 

toepassing van autoritatieve opvoeddimensies voor de effectiviteit van de jeugdstrafzitting.  

                                                            
1 Met het oog op een goede leesbaarheid is er voor gekozen om te schrijven in mannelijke vorm. ‘Hij’ en ‘zijn’ 
hebben echter ook betrekking op vrouwelijke personen. 
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Aansluitend op dit theoretische kader zal een beschrijving worden gegeven van observaties 

van jeugdzittingen (enkelvoudige kamer), welke binnen verschillende rechtbanken in 

Nederland zijn uitgevoerd. Tijdens deze observaties is gelet op de aanwezigheid van 

pedagogische aspecten die kunnen worden gesorteerd onder de noemer ‘autoritatief’. Ter 

afsluiting zal een samenvatting van de onderzoeksbevindingen worden gegeven, welke 

gerelateerd wordt aan een kritische beschouwing over het nut van de in dit artikel beschreven 

opvoeddimensies.  

 

I Het jeugdstrafrecht 

De reden voor het hebben van een jeugdstrafrecht is gelegen in de gedachte dat onze reactie 

op jonge delinquenten een pedagogisch karakter dient te hebben. Jongeren hebben niet 

hetzelfde inzicht en dezelfde mate van ervaring als volwassenen en dienen daarom ook op een 

andere wijze behandeld te worden. Deze andere behandeling komt zowel tot uiting in de wijze 

waarop jonge delinquenten gestraft worden en het doel dat daarmee beoogd wordt, als de 

wijze waarop ze ter zitting benaderd worden (Weijers, 2004).  

We kunnen jongeren niet in dezelfde mate verantwoordelijk houden voor hun daden als 

volwassenen, waardoor de straffen binnen het jeugdstrafrecht minder zwaar zijn dan in het 

commune strafrecht. De verminderde verantwoordelijkheid kan worden toegeschreven aan 

een beperkt(er) oordeelsvermogen van adolescenten, in vergelijking met dat van volwassenen. 

Hoewel uit laboratoriumsituaties blijkt dat het zelfstandig oordeelsvermogen van adolescenten 

vanaf het zestiende levensjaar weinig verschilt met dat van volwassenen, wordt dit in 

dagelijkse situaties door een aantal factoren aanzienlijk beïnvloed. Deze factoren manifesteren 

zichzelf bij uitstek in de adolescentieperiode. Zo hebben adolescenten een sterkere drang om 

zich te begeven in  nieuwe en riskante situaties, schatten zij mogelijke consequenties van 

risicogedrag lichter in, zijn ze impulsiever en ook zijn ze in sterkere mate beïnvloedbaar door 

leeftijdsgenoten (Morse, 1997; Poythress, Lexcen, Grisso, & Steinberg, 2006). Deze aspecten 

zijn van invloed op het kritisch vermogen en de zelfcontrole van adolescenten, wat zo 

gemakkelijker kan leiden tot delinquent gedrag (Morse, 1997). 

Naast lichtere straffen voor jeugdigen is er in het jeugdstrafrecht ook een ander strafmotief 

te onderscheiden, welke niet in het commune strafrecht geldt.  Bij volwassenen ligt de nadruk 

op vergelden en voorkomen. Vergelden verwijst naar de genoegdoening die vanuit de 

maatschappij verlangd wordt als reactie op het gepleegde delict, en welke met een straf 

verkregen kan worden. Voorkomen betekent het verkleinen van de kans op recidive, doordat  

straffen zou leiden tot afschrikking. Daarmee wordt de maatschappelijke veiligheid vergroot 
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(Rijpkema, 2003a). Hoewel deze strafmotieven ook in het jeugdstrafrecht bestaan, wordt 

primair gedragsverandering van jongeren beoogd (Clark, 2001). Daarbij wordt een grote 

waarde gehecht aan het welzijn en de ontwikkeling van de jongere. Dit derde strafmotief kan 

aangeduid worden als een beschermingsmotief, waarbij het belang van het kind het 

uitgangspunt is en als eerste overweging geldt gedurende het proces (Weijers & Imkamp, 

2008; Wolthuis, 2005). Hoewel het belang van het kind voorop dient te staan, is het 

noodzakelijk om in acht te nemen dat het Nederlandse jeugdstrafrecht een schuldstrafrecht is, 

waarbij het delict de aanleiding vormt van de sanctieoplegging. Het motief van vergelding 

behoudt daarmee een belangrijke positie.  

De verschillende motieven in het jeugdstrafrecht lijken in eerste instantie onverenigbaar 

met elkaar. Wanneer we ze echter in het teken zetten van het leren helpen 

verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen gedrag, maken ze deel uit van een 

pedagogische aanpak (Weijers, 2005; Weijers & Imkamp, 2008). Ook van een straf kan een 

pedagogische werking uitgaan, wanneer de jongere voelt dat wat hij heeft gedaan niet door de 

beugel kan. Met een op jongeren aangepaste aanpak wordt daarbij nagestreefd dat de jongere 

leert van zijn fouten (Wolthuis, 2005). 

Ook de zitting en de benadering van jongeren tijdens de zitting kennen bepaalde 

(pedagogische) kenmerken die niet of in mindere mate in het commune strafrecht bestaan. 

Met betrekking tot de zitting bestaan er speciale regels die het jeugdstrafrecht typeren: 

gesloten deuren, aanwezigheid van de ouders, verplichte verschijning, verplichte 

rechtsbijstand en verplicht inwinnen van inlichtingen omtrent de persoon van de jeugdige. 

Deze regels zijn noodzakelijke voorwaarden om een pedagogische inzet te kunnen realiseren 

(Weijers, 2000a). Specifiek voor de benadering ter zitting is het morele appèl dat op de 

jongere wordt gedaan. Hierbij wordt geprobeerd om de jongere in te laten zien wat hij heeft 

gedaan en hoe dit van invloed is geweest op een eventueel slachtoffer, de gemeenschap en de 

jongere zelf. Er wordt hierbij een beroep gedaan op gevoelens van moraliteit: empathie, 

schuld en spijt. De bedoeling is dat de jongere door deze ‘morele les’ leert om 

verantwoordelijkheid te nemen voor zijn gedrag (Weijers, 2004).  

Al decennialang verschillen de meningen onder professionals en wetenschappers over de 

vraag hoe delinquente jongeren het beste aangepakt kunnen worden. In een diversiteit aan 

opvattingen aangaande deze kwestie komen de verschillende motieven zoals hierboven 

beschreven terug. Zo zijn er voorstanders van een harde aanpak van jongeren, in sommige 

gevallen zelfs een aanpak die weinig of niet verschilt van de aanpak van volwassen 

delinquenten. Vergelding is dan het leidende motief, waarbij de straf primair als doel heeft om 
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leed toe te brengen aan de jonge dader en om zijn gedrag af te straffen. Aan de andere kant 

staan voorstanders van een aanpak die gekenmerkt wordt door rehabilitatie, waarbij een 

beschermingsgedachte overheerst en waarmee aan de aparte status van jongeren in grote mate 

tegemoet wordt getreden (Bazemore & Feder, 1997; Smith & Dabiri, 1995).  

Parallel lopend aan deze voortdurende discussie is er de laatste jaren een trend zichtbaar 

waarbij jonge delinquenten steeds harder aangepakt worden middels zwaardere en langere 

straffen (Wolthuis, 2005). Dit lijkt met name zijn oorsprong te hebben in de publieke visie dat 

er een toename is van jeugdcriminaliteit en de gedachte dat deze toename kan worden 

tegengegaan door een verscherping van het strafbeleid. Of er inderdaad sprake is van een 

toename van jeugdcriminaliteit kan betwijfeld worden, evenals de vraag of harder en strenger 

straffen een effectief middel is om deze eventuele toename terug te dringen (Bazemore & 

Feder, 1997; Sanborn, 2001; Smith & Dabiri, 1995).      

Deze hardere aanpak van delinquente jongeren in het materiële strafrecht impliceert niet 

automatisch een zelfde verharding in de benadering van jongeren op zitting. Ongeacht de 

vraag of straffen zwaarder zijn geworden, kan afgevraagd worden hoe het er momenteel voor 

staat met de handhaving van een beschermingsgedachte tijdens de zitting, waarbij 

pedagogische principes nog altijd leidend zouden moeten zijn. De kinderrechter heeft hier als 

procesleider een belangrijke rol in.  

  

II De aanpak door de kinderrechter 

Het jeugdstrafrecht is gericht op een leeftijdsspecifieke groep die nog niet als volwassen 

beschouwd kan worden. Anders dan rechters in het commune strafrecht hebben kinderrechters 

de taak om bij het rechtspreken veel meer aspecten mee te wegen dan alleen het gepleegde 

delict (Sanborn, 2001). Deze taak komt voort uit het hierboven beschreven strafmotief waarbij 

straffen plaatsvindt in het belang van het kind. Rechters dienen hiertoe creatief en flexibel te 

zijn bij het doen van een uitspraak, zodat deze aansluit bij de specifieke behoeften van de 

jongere. De mate waarin de kinderrechter hier in slaagt is direct gerelateerd aan de kwaliteit 

van informatie waarover hij beschikt. Het evalueren en beoordelen van kinderen en hun 

directe omgeving vindt plaats om deze informatie te kunnen leveren (Bazemore & Feder, 

1997; Sanborn, 2001; Smith & Dabiri, 1995). Een effectieve samenwerking met de Raad voor 

de Kinderbescherming, de instantie die deze informatie levert aan de rechter, is hiertoe 

noodzakelijk. Verder dient de kinderrechter kennis en inzicht te hebben in de ontwikkeling 

van kinderen en op de hoogte te zijn van de sociale kaart (Van der Linden, 2001).  

6 
 



Afstudeerscriptie orthopedagogiek  Marlies Bakker 0477249 
     

Om tegemoet te komen aan de aparte status van de jonge verdachte, wordt van de 

kinderrechter min of meer verwacht dat hij ook zijn benadering tijdens de zitting toespitst op 

de doelgroep die hij voor zich heeft. Deze toespitsing krijgt vorm in de communicatie van de 

rechter naar de jongere. In de communicatie kunnen drie dimensies onderscheiden worden, 

waarin pedagogische aspecten tot uiting (kunnen) komen: de uitleg die door de rechter wordt 

gegeven aan de jongere omtrent de gang van zaken en het (juridische) jargon dat wordt 

gebruikt, de algehele houding van de rechter naar de jongere en het morele appèl dat op de 

jongere wordt gedaan (Weijers, 2004).  

Vanwege een beperkt(er) begrip van jonge verdachten (in bijzondere mate voor 

laagbegaafden) is het belangrijk dat er aandacht is voor de uitleg van de gang van zaken en 

het gebruikte jargon. Tijdens de zitting staat de jongere centraal en de zitting zal naar alle 

waarschijnlijkheid geen optimaal effect bereiken wanneer de jongere niet snapt wat er over en 

tegen hem gezegd wordt. Schuytvlot (1999) deed onderzoek naar het begrip van ouders en 

kinderen van juridische procedures. Daaruit blijkt dat lang niet alle jongeren snappen wat er 

op zitting gezegd wordt en wat bepaalde juridische afkortingen betekenen. Ook hebben de 

meeste jongeren voorafgaand aan de zitting niet echt een idee wat ze kunnen verwachten. 

Warren-Leubecker e.a. (1989, zoals geciteerd in Schuytvlot, 1999) zien met een toename van 

begrip van wat er op de zitting gebeurt, een afname van angst en wantrouwen bij kinderen.     

Een tweede dimensie van communicatie is de algehele houding van de rechter naar de 

jongere. Het gaat hier om zaken als interesse voor de jongere en zijn leven en de wijze waarop 

de rechter de jongere benadert. Deze dimensie zal later in dit artikel besproken worden.  

De derde dimensie van communicatie wordt gevormd door het morele appèl dat op de 

jongere wordt gedaan. Zoals ook in bovenstaande is beschreven, wordt de jongere hierbij door 

de rechter aangesproken op het besef van de morele betekenis van zijn daad. De morele 

waarden die mensen aanhangen, werken als een intern controlesysteem waardoor immoreel 

gedrag geïnhibeerd wordt. Wanneer jongeren hun gedrag loskoppelen van deze morele 

waarden (ook wel aangeduid als ‘moral disengagement’), zullen zij zich makkelijker inlaten 

met gedrag dat onverenigbaar is met morele waarden, waaronder criminaliteit  (Bandura et al., 

1996; Tyler, 1990). Door de jongere bewust te maken van de gevolgen van zijn gedrag, wordt 

het moraliteitsgevoel mogelijk bekrachtigd.   

De wijze waarop een rechter invulling geeft aan zijn houding naar de jongere wordt onder 

andere bepaald door zijn capaciteiten om zich in te leven in de wereld van adolescenten en 

door de specifieke pedagogische vaardigheden waarover hij beschikt. Daarnaast is mogelijk 

ook de professionele oriëntatie die de rechter aanhangt van invloed. Een lange 
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onderzoekstraditie is gebaseerd op deze assumptie dat de professionele oriëntatie bepalend is 

voor de interactie tussen rechtelijke actoren en cliënten (Whitehead & Lindquist 1992, zoals 

geciteerd in Bazemore & Feder, 1997). Het is denkbaar dat rechters die een hardere aanpak 

van jongeren prefereren dit ook uiten in hun gedrag naar de jongeren ter zitting. Andersom is 

het ook mogelijk dat rechters die meer nadruk leggen op het welzijn van de jongere een 

zachtere aanpak hanteren. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat het primair nastreven 

door rechters van vergelding of afschrikking niet altijd samengaat met een verminderde 

waardehechting aan het welzijn van jongeren. Zelfs sterk uiteenlopende strafideologieën 

sluiten elkaar niet in alle gevallen automatisch uit (Bazemore & Feder, 1997).  

De invloed die de interactie tussen rechter en jongere op laatstgenoemde kan hebben, moet 

niet onderschat worden. Fagan en Tyler (2005) beschrijven een proces, aangeduid als ‘legale 

socialisatie’, waarbij kinderen en adolescenten een oriëntatie ontwikkelen jegens de wet en 

legale actoren. Deze oriëntatie wordt gevormd als gevolg van sociale interacties en ervaringen 

die kinderen en jongeren hebben met legale actoren en andere autoriteiten. Studies wijzen uit 

dat de oriëntaties jegens deze autoriteiten op hun beurt invloed hebben op wetsgerelateerd 

gedrag van adolescenten en volwassenen, waaronder gehoorzaamheid aan de wet en het 

meewerken tijdens een proces (Tyler, 1990; Tyler & Huo 2002, zoals geciteerd in Fagan & 

Tyler, 2005). Verder blijkt uit onderzoek onder zowel oudere als jonge volwassenen, dat 

wanneer zij zich op positieve wijze behandeld voelen in onder andere de rechtbank, zij zich 

beter aan de wet houden, omdat een goede behandeling de banden met wetten en sociale 

normen versterkt. De behandeling wordt door de volwassenen als positief ervaren wanneer ze 

een stem hebben, ze hun mening en zorgen kunnen uiten en wanneer zij geloven dat 

autoriteiten handelen met welwillende en zorgmotieven (Tyler & Huo 2002, zoals geciteerd in 

Fagan & Tyler, 2005). Ook is bekend dat mensen de wet eerder zullen gehoorzamen als ze het 

gevoel hebben dat de rechtbank zijn macht op een eerlijke wijze uitoefent. Hier kan onder 

andere een goede verantwoording van de beslissing een groot aandeel in hebben (Tyler, 

1990). Hoewel deze onderzoeken betrekking hebben op (jonge) volwassenen, is het zeer 

waarschijnlijk dat dit ook voor (oudere) adolescenten opgaat.  

Ofschoon de benadering van de kinderrechter pedagogische aspecten kent, dient zijn rol 

niet verward te worden met die van de opvoeder. Zijn rol in het strafproces is niet 

vergelijkbaar met die van een opvoeder, voornamelijk omdat er geen sprake is van een 

vertrouwensrelatie tussen rechter en kind. Daarbij kan een reactie zoals deze door opvoeders 

wordt gegeven op wangedrag van hun kinderen ook niet volledig vergeleken worden met een 

reactie zoals deze door de kinderrechter plaatsvindt (Weijers, 2000a).  
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III Straffen: opvoedkundig en strafrechtelijk   

Om een vergelijking te kunnen maken tussen de aanpak van de kinderrechter en van 

opvoeders wanneer zij straffen, is het noodzakelijk om het doel van beiden te schetsen 

alsmede de context waarin het straffen plaatsvindt. Zowel straffen door de kinderrechter als 

door opvoeders vindt plaats als reactie op regelovertredend gedrag, waarbij met straffen een 

signaal wordt afgegeven dat het gedrag niet wenselijk en/of onacceptabel is (Weijers & 

Imkamp, 2008). Daarbij geldt wel dat regelovertredend gedrag in de opvoeding een veel 

breder gebied bestrijkt dan in het strafrecht. In de opvoeding heeft straffen namelijk 

betrekking op gedragingen die door opvoeders als ongewenst worden beschouwd, waarbij het 

om een subjectieve beleving gaat. In het jeugdstrafrecht daarentegen is precies vastgelegd op 

welke overtredingen en misdrijven een straf kan volgen, waardoor het objectiveerbaar is.   

Ook de vorming van een moraliteitsgevoel door middel van straffen is een doel dat zowel 

bij de kinderrechter als bij opvoeders centraal staat (Weijers, 2000b). Op dit punt echter zijn 

er belangrijke verschillen die voornamelijk bestaan in de context waarbinnen het straffen 

plaatsvindt. Kinderen worden al van jongs af aan geconfronteerd met regels over wat wel en 

niet is toegestaan en wat van hen wordt verwacht. Dit leren zij in de eerste plaats binnen het 

gezin, tijdens vele dagelijkse interactieve situaties met hun opvoeders, welke bijdragen aan de 

ontwikkeling van een moraliteitsgevoel (Schaffer, 1996). Door een ‘morele socialisatie’ leren 

kinderen om naast hun eigen belangen, wensen en behoeften ook rekening te houden met 

andermans gevoelens (Hoffman, 2000). De kern van morele socialisatie wordt gevormd door 

het terechtwijzen of straffen van kinderen wanneer zij bepaalde regels overschrijden. 

Kenmerkend voor straffen of terechtwijzen door ouders, is dat het over het algemeen 

plaatsheeft in situaties met een emotionele lading. Deze emotionele lading, positief of 

negatief, zorgt ervoor dat regels betekenis krijgen voor het kind en daarmee van invloed zijn 

op (prosociaal) gedrag in de toekomst (Schaffer, 1996). Kinderen willen graag de 

goedkeuring van hun ouders en zijn bang voor de straf die zij van hen kunnen krijgen als ze 

bepaalde regels hebben overtreden. Het hebben van een bepaalde mate van autoriteit als ouder 

is dan ook noodzakelijk, wil een kind gehoorzamen (Hoffman, 2002; Weijers, 2000a; Weijers 

& Imkamp, 2008). Tijdens het proces van morele socialisatie wordt uiteindelijk de overgang 

beoogd van het gehoorzamen van regels door reacties van ouders, bijvoorbeeld in de vorm 

van een opgelegde sanctie, naar internalisatie van bepaalde normen (Hoffman, 2000).  

De wijze waarop ouders straffen, is van invloed op de uiteindelijke mate waarin deze 

internalisatie wordt bereikt. Onderzoek toont bijvoorbeeld aan dat het gebruik van inductie, 
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waarbij ouders gehoorzaamheid van het kind nastreven middels het geven van uitleg en het 

wijzen op de effecten van het gedrag op anderen, leidt tot de grootste mate van internalisatie 

van normen. Dit zou komen omdat inductie de meest effectieve methode is om gevoelens van 

schuld en empathie bij kinderen op te wekken. Deze gevoelens spelen een grote rol bij de 

morele ontwikkeling (Hoffman, 2000). Aan de internalisatie van waarden zal in het volgende 

hoofdstuk meer aandacht worden besteed.     

Straffen door ouders heeft dus als beoogd doel het vormen van een kind tot een moreel 

ontwikkeld persoon, bij wie normen en waarden geïnternaliseerd zijn. Het straffen maakt 

onderdeel uit van een structurele interactieve relatie tussen opvoeder en kind, die in de meeste 

gevallen gekenmerkt zal worden door liefde en vertrouwen. Heel anders is dit in de 

strafrechtelijke verhoudingen, welke kortdurend en incidenteel van aard zijn, zonder dat er 

sprake is van een liefdevolle of vertrouwensrelatie tussen rechter en kind (Weijers, 2000a; 

Weijers & Imkamp, 2008). Van de rechter wordt verwacht dat deze neutraal en objectief is, 

omdat zijn voornaamste taak rechtspreken is en de waarheidsvinding een centraal onderdeel is 

van de zitting. Ouders daarentegen kunnen en willen zich, juist vanwege de emotionele lading 

van hun handelen, meestal niet opstellen als onafhankelijk en onpartijdig wanneer zij optreden 

tegen ongewenst gedrag van hun kind. Daarnaast speelt mee dat het straffen binnen de 

opvoeding zelden wordt gezien als retributie, afschrikking of voorkoming, doelen die wel 

centraal staan binnen het handelen door de rechter (Weijers, 2000b).   

De verhouding tussen de rechter en de jongere is dus structureel afwijkend van die tussen 

opvoeders en jongeren. Desondanks leidt dat niet automatisch tot de conclusie dat 

veronderstelde werkzame factoren binnen de opvoeding onbruikbaar zijn voor toepassing 

binnen het jeugdstrafrecht. Juist nu pedagogische aspecten naar de achtergrond lijken te 

verdwijnen, is het noodzakelijk dat opnieuw aandacht wordt besteed aan pedagogische 

dimensies die binnen het jeugdstrafrecht relevant kunnen zijn voor toepassing.  Alvorens hier 

verder op in te gaan, zal eerst een beschrijving worden gegeven van een specifieke 

opvoedstijl, welke sinds enkele decennia wordt beschouwd als de beste manier van opvoeden: 

de autoritatieve opvoeding.  

 

IV Een autoritatieve opvoeding en waardeninternalisatie 

Ouders verschillen van elkaar in de wijze waarop ze opvoeden. Zelfs binnen culturele groepen 

zijn deze verschillen zichtbaar (Baumrind, 1978; Schaffer, 1996). Wetenschappers hebben in 

de loop der tijd de talloze verschillende (opvoed)gedragingen teruggebracht naar twee 

dimensies, welke gezamenlijk dit brede scala aan opvoedgedragingen omvatten (Maccoby & 
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Martin, 1983). De eerste dimensie wordt aangeduid als ‘controle’. Hierbij gaat het om de 

hoeveelheid controle die ouders uitoefenen op hun kinderen en de wijze waarop dit gebeurt. 

De tweede dimensie wordt aangeduid als ‘warmte’. Hierbij gaat het om de mate van 

responsiviteit en betrokkenheid die ouders tonen aan hun kinderen. De twee dimensies zijn 

met elkaar te combineren, waardoor er vier opvoedstijlen gevormd kunnen worden. In dit 

onderzoek staan er daarvan twee centraal: een autoritaire opvoeding, welke wordt gekenmerkt 

door veel controle en weinig betrokkenheid, en een autoritatieve opvoeding, welke ook wordt 

gekenmerkt door controle, echter in combinatie met een hoge mate aan betrokkenheid 

(Baumrind, 1978; Maccoby & Martin, 1983). Uit verschillende studies komt naar voren dat 

kinderen van autoritatieve ouders zich op de meest gunstige wijze ontwikkelen: ze zijn onder 

andere zelfverzekerder, hebben betere schoolprestaties, een betere zelfcontrole en vertonen 

minder probleemgedrag (Lamborn, Mounts, Steinberg, & Dornbusch, 1991).   

Het grootste verschil tussen een autoritaire opvoeding en een autoritatieve opvoeding is de 

respectievelijke af- en aanwezigheid van warmte en betrokkenheid. Dit komt tot uiting in de 

dagelijkse interacties tussen ouders en hun kinderen, waarbij de autoritatieve ouder een 

grotere betrokkenheid en interesse toont, responsiever is naar het kind en hem meer ruimte 

biedt voor zijn eigen stem en inbreng. Door deze eigen inbreng worden gesprekken op een 

democratische wijze gevoerd, waarbij ouders luisteren naar de standpunten van het kind en 

die van henzelf ook uiten. Ouders stellen grenzen en hanteren regels, maar er wordt ook aan 

kinderen uitgelegd wat het doel hiervan is (Baumrind, 1978; Maccoby & Martin, 1983). 

Wanneer het kind ongewenst gedrag vertoont, vindt straffen plaats middels de al eerder 

beschreven inductie. Daarbij streeft de ouder gewenst gedrag na door het geven van uitleg aan 

het kind omtrent de onwenselijkheid van bepaald gedrag dat het vertoont. Hierbij kan 

bijvoorbeeld gewezen worden op de negatieve consequenties van het onwenselijke gedrag op 

anderen (Hoffman, 2000).   

Heel anders is dit binnen een autoritaire opvoeding. In een vroeg onderzoek beschrijft 

Baumrind de autoritaire ouder als een ouder die pogingen doet het kind te vormen, te sturen 

en te beoordelen aan de hand van gestelde (absolute) gedragsstandaarden. Gehoorzaamheid 

wordt gezien als een deugd en krachtige straffende maatregelen worden gebruikt om gedrag in 

te willigen (Baumrind, 1971). Hiertoe kunnen fysieke straffen en het onthouden van 

privileges en bevelen gerekend worden (Hoffman, 1988 zoals geciteerd in Schaffer, 1996). 

Waar de autoritatieve ouder handelt op basis van gezag, handelt de autoritaire ouder op basis 

van macht. In de interactie met het kind worden directieven gebruikt, zonder dat er een 

mogelijkheid tot discussie is.  
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Hardy, Padilla-Walker en Carlo (2008) onderzochten de relatie tussen verschillende 

opvoeddimensies en waardeninternalisatie. Waardeninternalisatie werd geoperationaliseerd 

als het proces waarbij adolescenten in toenemende mate waarden accepteren en deze 

integreren, zodat hun gedrag van binnenuit gereguleerd wordt in plaats van door een externe 

controlebron. Adolescenten die hun ouders beschreven als betrokken, bleken hogere niveaus 

van waardeninternalisatie te hebben dan adolescenten die hun ouders als weinig betrokken 

ervoeren. Dit komt voort uit het feit dat een positieve relatie en interesse door ouders 

aanzetten tot een grotere bereidheid en motivatie van jongeren om aandacht te hebben voor de 

ouderlijke waarden en verwachtingen, deze te accepteren en overeenkomstig te handelen. Ook 

Kochanska en Aksan (2004, zoals geciteerd in Hardy et al., 2008) menen dat een responsieve 

ouder-kindrelatie kinderen ontvankelijker maakt voor de internalisatie van ouderlijke 

waarden. Voor structuur gold het omgekeerde: veel controle door ouders ging samen met 

lagere niveaus van waardeninternalisatie. De verklaring ligt waarschijnlijk in het feit dat een 

sterk controlerende structuur (machtsuitoefening) de nadruk legt op gehoorzaamheid door een 

focus op straf en beloning. Het gedrag blijft daardoor extern gereguleerd. Ook kunnen 

adolescenten een overmatige druk en controle als negatief beschouwen, waardoor 

internalisatie wordt verhinderd (Hardy et al., 2008; Hoffman, 2000).    

Hoewel geïnternaliseerde waarden weliswaar geen garantie vormen voor moreel gedrag, 

wordt hieraan wel een belangrijke rol toegeschreven. Moreel gedrag wordt namelijk 

verondersteld een reflectie te zijn van interne standaarden van gedrag en de capaciteit om naar 

deze standaarden te handelen (Hardy, 2006 zoals geciteerd in Hardy et al., 2008; Kochanska 

& Aksan, 2006). Naast internalisatie van waarden spelen ook emoties een belangrijke rol bij 

moreel gedrag, waaronder schuld, schaamte en medeleven, ook wel aangeduid als morele 

affectie. Net als voor internalisatie van waarden geldt ook hiervoor dat het gebruik van 

inductie gunstig is op de ontwikkeling ervan (Laible, Eye, & Carlo, 2008). Volgens Hoffman 

(2000) stimuleren discussies over de consequenties van gedrag op anderen namelijk de 

ontwikkeling van het emotioneel inlevingsvermogen. Controle door middel van 

machtuitoefening daarentegen is hiervoor waarschijnlijk te prikkelend, omdat het dermate 

veel beroering bij het kind teweeg brengt dat het  slechts leidt tot een focus op de eigen stress. 

Concluderend kan gesteld worden dat een autoritatieve opvoeding en bepaalde dimensies 

ervan tot gunstige ontwikkelingsuitkomsten bij jongeren kunnen leiden. In de hiernavolgende  

paragraaf zal beschreven worden wat de mogelijke bijdrage van deze dimensies kan zijn 

binnen het jeugdstrafrecht. 
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V Een autoritatieve benadering binnen het jeugdstrafrecht 

Door leeftijdsspecifieke beperkingen op cognitief en psychosociaal vlak en een grote 

gevoeligheid voor de context, hebben adolescenten tijdens de zitting sterk de neiging zich 

voor alles af te sluiten (Weijers, 2005). Wanneer de kinderrechter niet in staat is deze houding 

te doorbreken, zal een groot deel van wat op zitting wordt besproken langs de jongere heen 

gaan en daarmee dus weinig effect hebben. Dit is geen goed uitgangspunt voor het doel dat 

men voor ogen heeft met het jeugdstrafrecht, namelijk het bewerkstelligen van een 

(gedrags)verandering bij de jongere. Dat er van de kinderrechter een benadering wordt 

verwacht die aansluit bij de aparte status van de doelgroep, wordt hiermee nog eens 

benadrukt. De vraag is echter hoe deze op een dusdanige wijze vorm kan krijgen dat met de 

zitting optimale effecten behaald worden.  

Een eerste noodzakelijke voorwaarde is de al eerder genoemde dimensie van het geven van 

uitleg omtrent de gang van zaken en het gebruik van heldere taal. Hierbij geldt dat de rechter 

zijn woordkeuze afstemt op het begrip van de jongere, omdat moeilijke zinnen en een 

overmatig gebruik van jargon het voor de jongere lastig maken om de aandacht erbij te 

houden (Schuytvlot, 1999; Weijers, 2004). Dit is echter slechts een klein facet van de wijze 

waarop de rechter invulling kan geven aan zijn optreden. Nog belangrijker is namelijk zijn 

algehele houding jegens de jongere. Hier bieden autoritatieve aspecten mogelijk uitkomst. 

Net als binnen de opvoeding lijkt het waarschijnlijk dat ook binnen andere contexten 

positieve effecten verwacht kunnen worden van een autoritatieve aanpak, in tegenstelling tot 

een autoritaire benadering. Zo beschrijven Hardy et al. (2008) en Santrock (2008) 

bijvoorbeeld de positieve uitkomsten binnen het onderwijs, waarbij de leraar gebruik maakt 

van principes uit de autoritatieve opvoeding. Met een overeenkomstige benadering door de 

kinderrechter kunnen met de zitting grotere effecten worden bereikt, waardoor de kansen op 

gedragsverandering bij jongeren toenemen. Zo’n aanpak zou de volgende vorm aan kunnen 

nemen: de rechter toont zich oprecht warm en betrokken, wat specifiek tot uiting komt in de 

interesse die hij toont in de jongere en diens persoonlijke omstandigheden en de toon die hij 

aanslaat. Grenzen worden aangegeven en regels en standaarden worden gesteld, maar 

tegelijkertijd is er ruimte voor een open dialoog, waarbij goed naar de standpunten van de 

jongere wordt geluisterd en waarbij de rechter de mening en gevoelens van de jongere 

aanspreekt. Er wordt gewezen op de effecten van het gedrag van de jongere op het eventuele 

slachtoffer en bij het doen van een uitspraak legt de rechter ook uit hoe hij hiertoe komt en 

wat het doel is van een eventuele op te leggen straf of maatregel.  
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De waarde van een benadering zoals geschetst ligt mogelijkerwijs allereerst in het feit dat er 

beter contact met de jongere gemaakt kan worden, waarbij deze meer aandacht heeft voor wat 

de rechter te zeggen heeft. Uit de onderzoeken naar een autoritatieve opvoeding blijkt 

namelijk dat warmte en betrokkenheid maken dat de adolescent ontvankelijker is voor de 

invloed van zijn ouders (Sim 2000, zoals geciteerd in Santrock, 2008). Ook is beschreven dat 

jongeren beter bereid en gemotiveerd zijn om aandacht te hebben voor ouderlijke waarden en 

verwachtingen, deze te accepteren en overeenkomstig te handelen (Hardy et al., 2008; 

Kochanska & Aksan 2004, zoals geciteerd in Hardy et al., 2008).  

Een tweede mogelijke opbrengst van een autoritatieve benadering binnen de rechtszaal ligt 

in het creëren van het morele besef bij de jongere, dat wat hij heeft gedaan verwerpelijk is. 

Door een combinatie van betrokkenheid en inductie blijkt namelijk dat de ontwikkeling van 

morele emoties wordt gestimuleerd (Hoffman, 2000) en hogere niveaus van 

waardeninternalisatie worden bereikt (Hardy et al., 2008). Wanneer de rechter bij het doen 

van een moreel appèl tracht de jongere aan te zetten tot het nemen van verantwoordelijkheid, 

dan is de wijze waarop dit gebeurt van belang. Want met een sterke controle, overmatige druk 

en de uitoefening van macht door de rechter, zullen adolescenten eerder gefocust zijn op hun 

eigen stress en emoties. Er kan hierbij weliswaar gehoorzaamheid optreden, echter zonder dat 

internalisatie plaatsvindt. Het gedrag blijft namelijk extern gereguleerd (Hoffman, 2000; 

Lamborn et al., 1991). Ook is er een grotere kans dat jongeren zich verder afsluiten, waardoor 

de boodschap niet aankomt. Hoewel men niet de pretentie moet hebben om tijdens de 

(kortdurende) zitting een gehele morele ontwikkeling tot stand te brengen of internalisatie van 

waarden te bewerkstelligen, zullen de besproken dimensies die hiermee samenhangen 

waarschijnlijk wel een groter effect hebben dan slechts de uitoefening van macht, waarbij de 

rechter als een autoritair persoon optreedt en met bevelen, een grote afstandelijkheid en 

weinig interesse en ruimte voor de jongere de illusie heeft een verandering in het gedrag te 

bewerkstelligen. Door inductie daarentegen snapt de jongere wellicht beter wat zijn gedrag 

voor anderen betekent en wordt morele affectie gestimuleerd.   

Hoewel de beschreven onderzoeken over de positieve effecten op het gedrag van jongeren 

betrekking hebben op de opvoedsituatie, is het aannemelijk dat dit ook opgaat voor de situatie 

ter zitting. Ook de eerder aangehaalde studies van Tyler (1990) en Fagan en Tyler (2005) 

bieden ondersteuning. Wanneer er sprake is van een positieve interactie tussen rechter en 

jongere en waarbij laatstgenoemde de zitting als eerlijk en rechtvaardig ervaart door een 

goede verantwoording van de beslissing, zal wetsgerelateerd gedrag bevorderd worden. In een 

gunstig geval zal de jongere zelfs gemotiveerder aan de opgelegde straf of maatregel 
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beginnen, omdat hij, zij het misschien slechts in beperkte mate, het gevoel heeft dat hij de 

straf verdient. 

Dat bepaalde van de hierboven beschreven autoritatieve aspecten reeds worden toegepast 

binnen het jeugdstrafrecht is bekend. Zo schrijven Weijers en Imkamp (2008) bijvoorbeeld 

over een dialogische benadering, waarbij de jongere wordt uitgenodigd tot actieve 

participatie. Echter van een brede en structurele toepassing van autoritatieve aspecten lijkt nog 

niet altijd sprake. Uit het eerdergenoemde onderzoek van Schuytvlot (1999) kwam naar voren 

dat veel jongeren vinden dat ze weinig ruimte hadden om iets te zeggen en dat ze het gevoel 

hadden dat er niet echt naar hun mening werd geluisterd. Hierbij dient wel opgemerkt te 

worden dat het onderzoek betrekking had op het civiele jeugdrecht. Naast een beperkte 

toepassing maken rechters waarschijnlijk ook niet bewust gebruik van de inzet van specifieke 

technieken in hun optreden naar jongeren. Eerder lijkt hier de persoonlijkheid van de rechter 

een rol te spelen, waarbij sommige rechters nou eenmaal beter dan anderen intuïtief aanvoelen 

hoe ze jongeren het beste kunnen benaderen. 

 

VI Verloop van de zitting  

Alvorens te exploreren in welke mate de benadering door de kinderrechter wordt gekenmerkt 

door autoritatieve aspecten, is het verhelderend om een korte beschrijving te geven van het 

verloop van de zitting. Deze begint met het uitroepen van de zaak. Dat is het signaal voor de 

advocaat en de verdachte en eventueel familieleden of deskundigen om binnen te treden. Ook 

het eind van de zitting wordt duidelijk aangekondigd. De rechter spreekt uit dat het onderzoek 

ter terechtzitting is gesloten. In de periode tussen begin en eind wordt de procedure volgens 

een nauwkeurig bepaald stramien afgehandeld (Rijpkema, 2003b).  

Eerst worden de personalia van de verdachte doorgenomen, dan wordt de cautie gegeven 

en aansluitend leest de officier de tenlastelegging voor. Hierna neemt de rechter het woord en 

worden de feiten behandeld. De jongere wordt gevraagd zelf te vertellen wat er is gebeurd en 

op basis hiervan en van wat in het dossier staat beschreven, stelt de kinderrechter vragen aan 

de jonge verdachte. Ook worden alle direct betrokkenen in de gelegenheid gesteld om wat te 

vertellen over de jongere, zoals familieleden of deskundigen (raadsonderzoeker, gezinsvoogd, 

hulpverleners, etcetera). Aansluitend op de behandeling van de feiten wordt ingegaan op de 

persoonlijke omstandigheden. Vaak wordt hier gevraagd naar zaken als de thuissituatie en de 

schoolgang. De tijd die hieraan wordt besteed verschilt overigens sterk per kinderrechter. Na 

dit alles is het tijd voor het requisitoir van de officier en voor het pleidooi van de raadsman. In 

het requisitoir geeft de officier een beschrijving van de aard en context van het delict. Daarbij 
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drukt hij zich uit in morele beoordelingen, waarbij hij de jongere aanspreekt op het 

afkeurenswaardige van de daad. Tenslotte spreekt hij zijn eis uit met betrekking tot de straf 

die hij vindt dat moet volgen op het gepleegde delict. Tegenover dit requisitoir staat het 

pleidooi van de raadsman, waarin hij juist de goede kanten van de verdachte benadrukt en laat 

zien hoe hij door oorzaken die niet aan hem te wijten zijn op ongelukkige wijze tot de daad is 

gekomen. In het laatste deel van de zitting doet de kinderrechter uitspraak, waarbij hij 

aangeeft of hij de jongere schuldig acht aan het plegen van het delict en welke straf hij 

passend vindt. De jongere wordt tenslotte gewezen op de mogelijkheid om in hoger beroep te 

gaan (Hokwerda, 2001; Rijpkema, 2003b). 

 

VII Observaties 

Methode 

Om te onderzoeken in welke mate kinderrechters reeds autoritatieve aspecten toepassen in de 

communicatie met jonge verdachten, werden observaties uitgevoerd binnen drie Nederlandse 

rechtbanken (Utrecht, Amsterdam en Rotterdam). Gedurende een periode van vijf maanden 

(januari - mei 2009) zijn daartoe acht jeugdstrafzittingen bijgewoond, waarbij acht 

kinderrechters zijn geobserveerd. In totaal werden er tijdens deze zittingen circa 55 zaken 

behandeld, waarvan er uiteindelijk 44 bruikbaar bleken voor analyse. Ter ondersteuning van 

de observaties is gebruik gemaakt van de Observatielijst Jeugdstrafrechtsysteem (zie bijlage 

1), welke speciaal voor dit doeleinde is opgesteld. De lijst is op enkele punten aangepast, om 

zo tot een optimale afstemming te komen met het huidige onderzoeksdoel. Omdat gedrag zich 

niet altijd makkelijk laat kwantificeren, is naast de observatielijst ook gewerkt met 

aantekeningen die tijdens de zittingen zijn gemaakt. 

In algemene zin is er tijdens de observaties gelet op de mate waarin rechters door het geven 

van uitleg en hun taalgebruik aansluiten bij de onvolwassen status van de verdachten en de 

mate van moraliteit die zij toepassen. Hieronder vallen het stellen van regels en/of 

standaarden en terechtwijzen, waarbij een beroep wordt gedaan op gevoelens van schuld, spijt 

en schaamte. In specifieke zin is gelet op de aanwezigheid van autoritatieve aspecten in de 

benadering van de kinderrechter. Een beschrijving van de bevindingen volgt hieronder.  

 

Algemene observaties 

Het geven van uitleg over de gang van zaken en een minimaal gebruik van jargon vormen 

belangrijke middelen waarmee de kinderrechter kan aansluiten bij de onvolwassen status van 

jonge verdachten. Tijdens het observeren viel op dat kinderrechters zich in hun taalgebruik 

16 
 



Afstudeerscriptie orthopedagogiek  Marlies Bakker 0477249 
     

over het algemeen goed aanpassen aan de doelgroep. Jargon werd slechts een enkele keer 

gehoord en ook hun woordkeuze en zinsbouw stemmen kinderrechters af op het beperkte(re) 

begrip van de jongeren. Enkele rechters vragen expliciet of een jongere snapt wat er gezegd 

wordt en ook zeggen sommige rechters bij aanvang van de zitting dat de jongere goed moet 

opletten. Hier staat tegenover dat slechts twee rechters uitleg gaven over de gang van zaken 

en de personen in de zaal. Hoewel de advocaat hier eveneens een rol in heeft zou hier ook 

binnen de rechtszaal aandacht voor moeten zijn, om een optimale betrokkenheid van de 

jongere te stimuleren. 

 
Moraliteit  

Hoewel morele aspecten niet centraal staan binnen dit onderzoek, kan het niet los worden 

gezien van een autoritatieve aanpak. Enerzijds maakt het er namelijk deel van uit, omdat het 

beschouwd kan worden als een aspect van de dimensie ‘controle’. Anderzijds bestaat het 

mogelijke belang van een autoritatieve aanpak bij de gratie van het gebruik van moraliteit. 

Zoals hierboven is vermeld, moet een deel van de positieve effecten van een autoritatieve 

aanpak namelijk gezocht worden in het creëren van een moreel besef bij de jongere.  

Over het algemeen wordt er door kinderrechters in beperkte mate aanspraak gemaakt op 

gevoelens van moraliteit bij de jongeren. Tussen rechters blijken wel verschillen te bestaan. 

Waar de ene rechter duidelijk zijn afkeuring laat blijken, laat de andere rechter dit geheel 

achterwege. Voor een deel kan dit verschil verklaard worden door het aandeel van de officier, 

welke in hoofdzaak de persoon is die de jongeren vermanend toespreekt. Omdat de rechter en 

officier samen tegen de jongere spreken, vullen zij elkaar in hun benadering veelal aan. 

Wanneer de officier hard optreedt, zal de kinderrechter dit matigen en andersom. Daarnaast 

lijkt ook de achtergrond van de verdachten een rol te spelen. Wanneer er sprake is van een 

problematische persoonlijke situatie, bestaat de indruk dat rechters een meer beschermende 

rol aannemen, waarbij niet zozeer het delict maar eerder de persoon centraal staat. Voor 

specifieke uitspraken met betrekking tot moraliteit wordt verwezen naar bijlage 2.    

 
Autoritatieve aspecten 

Een autoritatieve aanpak veronderstelt een combinatie van de dimensies ‘warmte’ en 

‘controle’ en hiermee gepaard gaande gedragingen. Binnen het jeugdstrafrecht krijgt het 

begrip ‘autoritatief’ een ietwat andere invulling dan binnen de opvoeding, simpelweg omdat 

het om twee verschillende situaties gaat. In bijlage 3 is schematisch weergegeven welke 

gedragingen van de kinderrechter relevant zijn om al dan niet van een autoritatieve 
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benadering te kunnen spreken. Daarbij geldt over het algemeen dat hoe meer sprake er is van 

betrokkenheid, warmte en responsiviteit – weliswaar in combinatie met aspecten van de 

controledimensie - des te meer de aanpak van de kinderrechter aangeduid kan worden als 

autoritatief. Hieronder zal aan de hand van de geobserveerde gedragingen per kinderrechter 

een korte algemene schets worden gegeven van zijn aanpak. In aanvulling op deze algemene 

beschrijving zijn in bijlage 4 specifieke uitspraken per kinderrechter opgenomen, welke op 

concrete wijze vormgeven aan de algemene beschrijvingen.  

 

Utrecht 

Rechter A (vijf zaken): Over het algemeen spreekt deze rechter op een vrij harde toon, waarbij 

ze de verdachten op gebiedende wijze toespreekt, voornamelijk wanneer het gaat om 

ontkennende verdachten. Aan de delictbespreking besteedt ze veel aandacht, waarbij ze de 

verdachten vaak confronteert met hun uitspraken. Ze (glim)lacht  nauwelijks en spreekt de 

verdachten op momenten streng toe. Interesse voor de verdachten is er weinig, maar dit kan 

samenhangen met het grote aantal ontkennende verdachten. Ze stelt veelal gesloten vragen en 

vraagt weinig door. Wel vraagt ze enkele verdachten naar hun mening en ook bespreekt ze 

met twee verdachten de straf die ze op zou willen leggen. Ze complimenteert een verdachte 

met het feit dat het goed gaat op school, maakt veel oogcontact en biedt veel ruimte voor het 

verhaal van de verdachten.  Ze stelt weinig grenzen aan brutaal gedrag van enkele jongeren. 

Rechter B (5 zaken): Deze rechter heeft een overwegend vriendelijke toon, geeft meerdere 

keren complimenten en maakt veel oogcontact. Ze combineert een strenge, confronterende 

aanpak met een oprecht geïnteresseerde en betrokken houding, waarbij ze verdachten terecht 

wijst, maar ook vraagt naar hun persoonlijke omstandigheden. Meer dan op de 

delictbespreking ligt de nadruk op de omstandigheden waarin de jongere verkeert en op de 

keuze van een op te leggen passende straf, welke ze ook met de verdachten bespreekt. Ze 

luistert goed naar wat de verdachten te zeggen hebben en vraagt ook naar hun mening, wel 

stelt ze veel gesloten vragen. Bij één verdachte wijst ze op de effecten voor het slachtoffer. 

Rechter C (2 zaken): Deze rechter maakt goed oogcontact en vraagt op uitnodigende wijze 

veelvuldig naar de mening van de verdachten. Ze luistert goed naar wat ze te zeggen hebben 

en ze heeft een vriendelijke toon. Ze stelt veel open vragen. Ze wijst een verdachte op de 

effecten voor het slachtoffer en ze bespreekt de op te leggen straf met de verdachten. Ook 

toont ze begrip en ze betrekt de jongeren goed bij de zitting. Bij één jongere toont ze interesse 

in de persoonlijke omstandigheden. Dit doet ze echter niet door de jongere hier zelf naar te 

vragen, maar door hardop het raadsrapport door te nemen. 
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Amsterdam 

Rechter D ( 5 zaken): Deze rechter spreekt op een vriendelijke en rustige toon. Hij maakt veel 

oogcontact en toont een grote betrokkenheid. Hij heeft erg veel interesse in de jongeren, 

luistert aandachtig naar wat ze te zeggen hebben en vraagt ook vaak door. Hij benoemt op 

sommige momenten emoties bij de verdachten, toont daarbij begrip en geeft complimenten. 

Hij vraagt naar de mening van de jongeren en deelt tegelijkertijd ook zijn eigen standpunten 

mee. Hij spreekt ze ook aan op hun gedrag en geeft op bijna vaderlijke maar ook strenge 

wijze raad. Er is oprecht ruimte voor een gesprek en verder geeft hij bij het uitspreken van de 

straf een toelichting. Het geheel maakt dat er gesproken kan worden van een ontspannen en 

warme sfeer.   

Rechter E (5 zaken): Wat opvalt is dat deze kinderrechter heel weinig oogcontact maakt 

met de verdachten. Dit is in extreme mate het geval bij de eerste verdachte, bij wie het om een 

TUL gaat. De rechter bladert constant in zijn papieren en spreekt vrijwel alleen over het hoofd 

van de jongere. Hij stelt slechts enkele gesloten vragen, zonder daarbij oogcontact te maken. 

Hoewel hij bij de overige vier verdachten vriendelijk is en meer vragen stelt, blijft het geheel 

pedagogisch gezien zwak. Van daadwerkelijk luisteren naar de verdachten lijkt geen sprake, 

hij maakt weinig oogcontact, stelt veel gesloten vragen en de getoonde interesse is beperkt. 

De jongeren krijgen wel ruimschoots de gelegenheid om hun verhaal te doen, alleen de 

houding van de rechter nodigt hier niet toe uit. Ondanks de vriendelijke toon van de rechter 

blijft het geheel wat afstandelijk.  

 

Rotterdam 

Rechter F (7 zaken): Wat opvalt is de informele en betrokken sfeer die door deze rechter (en 

OvJ) gecreëerd wordt. Al wanneer de verdachte binnenkomt maakt de rechter een leuke 

opmerking en gedurende de gehele zitting staat voortdurend het verhaal van de verdachten 

centraal, waarbij hen ook veel ruimte wordt geboden voor een discussie. De rechter stelt heel 

veel (open) vragen en luistert kritisch naar wat de verdachte te zeggen heeft. Soms 

onderbreekt ze een jongere om zo om verduidelijking te vragen. Ze toont veel interesse en 

vraagt veelvuldig naar de mening van de jongeren, ook over strafadviezen van de Raad. Ze 

lacht af en toe, heeft een vriendelijke toon, maakt heel veel oogcontact en stelt weinig grenzen 

aan boos of brutaal gedrag van verdachten.   

Rechter G (5 zaken): De rechter heeft een vriendelijke toon, lacht regelmatig, maakt heel 

veel oogcontact en vraagt veelvuldig door. Ze toont in grote mate interesse in de jongeren en 

biedt hen veel gelegenheid voor het vertellen van hun verhaal. In plaats van het delict staat 
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heel duidelijk de jongere centraal, waarbij de rechter een grote betrokkenheid laat zien. Naar 

de mening van de jongeren wordt vaak gevraagd, er is ruimte voor discussie en een aantal 

maal wijst ze op de gevolgen van een delict voor een slachtoffer. Ze stelt zich begripvol op en 

laat aan de verdachten een grote ruimte om hun boosheid te uiten. Ze blijft rustig en 

vriendelijk, maar lijkt zich bij (de houding van) sommige verdachten ongemakkelijk en 

onzeker te voelen. Hierdoor verliest ze in bepaalde mate ook haar status als autoriteit. 

Rechter H (10 zaken): Deze rechter is over het algemeen vriendelijk en benadert de 

jongeren op uitnodigende wijze. Hij maakt veel oogcontact en toont heel veel interesse, 

waarbij hij open vragen stelt en vaak doorvraagt. Hij biedt de jongeren veel ruimte voor hun 

verhaal en luistert kritisch en aandachtig. Hij complimenteert de jongeren soms met bepaalde 

zaken en gebruikt humor. Tegenover deze vriendelijke aanpak staat echter een belerende 

houding en het gebruik van veel spottende en ironische opmerkingen, welke soms zelfs 

gemeen zijn. Ook stelt de rechter duidelijke grenzen, bijvoorbeeld als een jongere wat te 

brutaal wordt. Vragen naar de mening van de jongeren doet deze rechter in beperkte mate.   

 

Conclusie 

Om te beoordelen in hoeverre de aanpak door de verschillende kinderrechters als autoritatief 

aangeduid kan worden, werden zij op verschillende gedragingen geobserveerd. Hoewel het 

bestempelen van een aanpak als autoritatief op basis van enkele gedragingen enigszins op 

willekeurige wijze gebeurt, blijkt dat kinderrechters op deze wijze toch sterk van elkaar 

onderscheiden kunnen worden.  

Wat allereerst opviel is het contrast tussen de zeer betrokken en informele sfeer binnen de 

rechtbank van Rotterdam, tegenover een formele en meer afstandelijke sfeer binnen de 

rechtbank in Utrecht. Dit contrast kan deels verklaard worden vanuit het feit dat de 

rechtszalen in Rotterdam kleiner zijn dan in Utrecht. Hierdoor is de afstand tussen de jongeren 

en de officier en de rechter kleiner, wat automatisch zorgt voor een warmere sfeer. Daarnaast 

zijn de rechters en officieren in Utrecht behoorlijk serieus, terwijl er in Rotterdam veel humor 

wordt gebruikt en er ruimte is voor een grap. Tenslotte staat in Rotterdam de persoon van de 

verdachte centraal en wordt er diep ingegaan op de persoonlijke omstandigheden. In Utrecht 

is dit minder het geval en staat duidelijker het delict centraal.    

Buiten dit contrast tussen twee steden geldt dat alle geobserveerde rechters veel ruimte 

bieden voor en goed luisteren naar het verhaal en de standpunten van de verdachte. Een deel 

van de rechters vraagt expliciet naar de mening van de jongeren en biedt ook ruimte voor een 

discussie. Wat daarbij opvalt is dat de meeste rechters een grote tolerantie hebben met 
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betrekking tot brutaal gedrag van de jongeren en weinig grenzen stellen. Alle rechters, op één 

na, maken voorts veel oogcontact met de jongeren en de toon van de meesten is vriendelijk en 

uitnodigend. Een groot deel van de rechters stelt echter veelal gesloten vragen en vraagt ook 

weinig door. Complimenten worden sporadisch gegeven en begrip voor de verdachten wordt 

niet vaak (expliciet) uitgesproken. De straf wordt veelal toegelicht en waar het delict zich er 

voor leent, wijzen de meeste rechters op de effecten ervan op slachtoffers. Het in bredere zin 

geven van uitleg over de onwenselijkheid van bepaald gedrag, als vorm van inductie, wordt 

door veel rechters echter nagelaten. Dit geldt voornamelijk voor de zittingen in Rotterdam. Op 

basis van deze observaties kan gesteld worden dat er nog veel winst behaald kan worden door 

en verdere toepassing van autoritatieve aspecten. 

 

VIII Conclusie en discussie 

In dit onderzoek is bekeken welke dimensies in de benadering van jeugdige delinquenten door 

de kinderrechter een bijdrage kunnen leveren aan het effect van de jeugdstrafzitting. Als 

procesleider heeft de kinderrechter een grote invloed op de wijze waarop de zitting door 

jongeren wordt ervaren en de mate van gedragsverandering die wordt bereikt. Het is daarbij 

bijvoorbeeld denkbaar dat de wijze waarop de zitting door jongeren wordt beleefd, invloed 

heeft op hun motivatie om aan de opgelegde straf te beginnen. Ook kan het van invloed zijn 

op wetsgerelateerd gedrag in de toekomst (Tyler, 1990; Tyler & Huo 2002, zoals geciteerd in 

Fagan & Tyler, 2005).  

Uit de literatuur blijkt dat autoritatieve aspecten in ieder geval binnen de opvoeding 

positieve effecten hebben op het gedrag en de ontwikkeling van jongeren (Hardy et al., 2008; 

Lamborn et al., 1991). Omdat zowel straffen door opvoeders als door de kinderrechter 

pedagogische aspecten kent en de kinderrechter ook een taak heeft in de socialisatie van 

kinderen en jongeren, is het aannemelijk dat aspecten uit de autoritatieve opvoeding ook van 

waarde zijn voor toepassing binnen het jeugdstrafrecht (Santrock, 2008).  Zo kan het tonen 

van oprechte interesse en betrokkenheid, kenmerkende aspecten van een autoritatieve stijl, er 

toe leiden dat jongeren open staan voor de boodschap van de kinderrechter. Deze bereidheid 

tot luisteren is absoluut geen vanzelfsprekendheid, want het is bekend dat jongeren in de 

rechtszaal juist geneigd zijn zich voor alles af te sluiten (Weijers, 2005). Het is echter een 

vereiste wil er überhaupt gedragsverandering mogelijk zijn. Ook de toepassing van inductie, 

waarbij op de negatieve effecten van het gedrag op anderen wordt gewezen, lijkt van belang 

tijdens de strafzitting. Doordat de jongere uitleg krijgt waarom zijn gedrag onwenselijk is, 

wordt morele affectie gestimuleerd (Laible et al., 2008). Deze morele affectie draagt bij tot 
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moreel gedrag, wat daarmee de kansen op  immoreel gedrag als delinquentie verkleint (Tyler, 

1990). Hetzelfde geldt voor de internalisatie van waarden, welke eveneens bevorderd wordt 

door inductie (Hardy et al., 2008). Een aanzet tot hogere niveaus van waardeninternalisatie is 

gewenst, daar bekend is dat de morele ontwikkeling van delinquente jongeren achterloopt in 

vergelijking met die van niet delinquente leeftijdsgenoten (Gibbs, 2003). 

Tijdens de observaties bleek dat de meeste rechters een overwegend autoritatieve aanpak 

hanteren. Zo werd er onder andere geluisterd naar het standpunt van jongeren, was de toon 

overwegend vriendelijk, werd de straf veelal toegelicht en werd er gewezen op de effecten 

van gedrag voor het slachtoffer. Een oprechte warme en betrokken houding was echter niet 

vanzelfsprekend. Daadwerkelijke interesse in de persoon van de verdachte werd niet door alle 

rechters getoond en de sfeer was meer dan eens afstandelijk. Dit had ook invloed op de 

houding van de jonge verdachte tijdens de zitting. Hoewel dit niet centraal stond in dit 

onderzoek, kan met voorzichtigheid gesteld worden dat een persoonlijkere aanpak met minder 

afstand tussen de rechter en de jeugdige leidde tot een actievere en minder afwerende houding 

bij de jongeren. Dit is een bevinding waar in verder onderzoek meer aandacht aan zou moeten 

worden besteed.  

Het huidige onderzoek had een sterk explorerend karakter. Door observaties van 

jeugdstrafzittingen is een beeld geschetst van de benadering van jongeren door de 

kinderrechter en de mate waarin reeds autoritatieve aspecten worden toegepast. Een 

autoritatieve stijl is niet eerder door andere onderzoekers geoperationaliseerd binnen het 

jeugdstrafrecht en generalisatie van de positieve effecten van een autoritatieve stijl binnen de 

opvoeding naar het jeugdstrafrecht is dan ook niet zonder meer mogelijk. Daarnaast zijn 

observaties per definitie subjectief, omdat de observator zijn eigen persoonlijkheid meeneemt 

in de interpretatie van de bevindingen en waarnemingen ook beïnvloed worden door zijn 

gemoedstoestand. Ook kan het gedrag van de geobserveerde (kinderrechter) beïnvloed 

worden wanneer deze zich bewust is van het feit dat er wordt geobserveerd (Robson, 2002).  

In aansluiting op de genoemde beperking van het onderzoek wordt aanbevolen dat verder 

onderzoek in kaart brengt hoe jongeren de zitting ervaren en wat de effecten hiervan zijn op 

hun gedrag en hun beoordeling van de opgelegde straf of maatregel. Hierdoor kunnen met 

meer zekerheid uitspraken worden gedaan over de effecten van toepassing van autoritatieve 

aspecten op het gedrag van jongeren. Als onderzoeksmethode kan het gebruik van interviews 

en vragenlijsten overwogen worden, als aanvulling op observaties. 

Een tweede aanbeveling voor vervolgonderzoek is onderzoeken wat de relatie is tussen 

kenmerken van de rechter en de wijze waarop hij jongeren op zitting benadert. Verschillen in 
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kenmerken van rechters kunnen mogelijk de verschillen in de benadering van jongeren 

verklaren. Zo schreven Bazemore en Feder (1997) al over de effecten van straforiëntatie en 

leeftijd van de rechter op de benadering van jongeren ter zitting. Naast kenmerken van de 

rechter hebben ook andere factoren invloed op de wijze waarop de rechter de jonge verdachte 

benadert. Hierbij kan gedacht worden aan kenmerken van de jongere, de aard van het delict, 

de aanwezige informatie van betrokkenen en deskundigen en de houding van andere actoren, 

waaronder de officier van justitie. Deze factoren kunnen in vervolgonderzoek eveneens als 

onafhankelijke factoren mee worden genomen.       

Dit onderzoek toont voorzichtig aan dat een repressievere aanpak geen doorgang zou 

moeten vinden in de benadering van jeugdigen ter zitting. Hoewel een autoritaire benadering 

door de kinderrechter mogelijk een vanzelfsprekende reactie lijkt op delinquent gedrag van 

jongeren, zal het tot gevolg hebben dat zij zich voor hem afsluiten. Ze voelen zich niet 

gehoord en gevoelens van stress en spanning enerzijds of eventueel minachting en afweer 

anderzijds zullen de boventoon voeren. Ook zal een moreel appèl minder effect hebben, 

wanneer dit wordt gedaan in de afwezigheid van oprechte belangstelling voor de jongere. 

Omdat we van dit morele appèl feitelijk al geen lange termijneffecten kunnen verwachten, 

dient op zijn minst ernaar gestreefd te worden dat het de jongere aanzet tot nadenken over zijn 

gedrag. Dit is een waardevolle eerste stap op weg naar gedragsverandering. 
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Bijlage 1: Observatielijst Jeugdstrafrechtsysteem 
 

 

Observatielijst Jeugdstrafrechtsysteem 
 

No.: 
Geslacht rechter: Geslacht OvJ:  

Bijzonderheden: Setting: 

 

 

 

 

 

 

Voorarrest: ja   /   nee 

Gegevens jeugdige verdachte  

Leeftijd: Geslacht: M / V Autochtoon  /   allochtoon 

Bekennende verdachte:   

JA / NEE / GEDEELTELIJK 

First offender   /   recidivist 

 

Delictsomschrijving: 

Feit 1: 

Feit 2: 

Feit 3: 

 

Aanwezigen  

 Aanwezig Reden voor afwezigheid  

Raadsman  

Ouders / verzorgers  

Overige familieleden  

Getuigen  

Gezinsvoogd   

Jeugdreclassering  

Raadsonderzoeker  

Overig  
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Communicatie 

 

Tempo (langzaam-snel) 

Volume (zacht – hard)  

Articulatie (onduidelijk – overdreven) 

Intonatie (vriendelijk – streng)  

Oogcontact (veel – weinig 

Moeilijkheidsgraad (te makkelijk – te moeilijk) 

Gebruik van jargon (niet – veel) 

Gebruik van afkortingen (niet – veel)  

Verduidelijking (niet – veel) 

Doorvragen (niet – veel) 

Rechter 

 

Inhoud    

 Rechter Officier  

Interesse voor verdachte (niet – veel)     

• Situatie thuis 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5  

• School  1  2  3  4  5 1  2  3  4  5  

• Vrijetijdsbesteding 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5  

• Vrienden 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5  

• Werk/bijbaan 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5  

• Vraag naar toekomstplannen verdachte 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5  
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Positieve beïnvloeding (niet – veel)  Rechter Officier 

• Begrip tonen 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5  

• Complimenteren   1  2  3  4  5 1  2  3  4  5  

• Aanmoedigen  1  2  3  4  5 1  2  3  4  5  

Moraliteit (niet – veel)  

• Beroep op schuldgevoel  1  2  3  4  5 1  2  3  4  5  

• Beroep spijtgevoelens  1  2  3  4  5 1  2  3  4  5  

• Beroep op schaamte    1  2  3  4  5 1  2  3  4  5  

• Beroep op empathie (rol slachtoffer) 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5  

• Terechtwijzing 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5  

 

Jeugdige verdachte    

Schuldbesef Niet  1  2  3  4  5 Veel  

Spijt betuigen Niet 1  2  3  4  5 Veel 

Empathie tonen Niet 1  2  3  4  5 Veel 

Inzicht in ernst delict  Niet 1  2  3  4  5 Veel 

    

Nerveus Niet 1  2  3  4  5 Veel 

Boos / Frustratie Niet 1  2  3  4  5 Veel 

Laconiek / Onverschillig Niet 1  2  3  4  5 Veel 

Verlegen Niet 1  2  3  4  5 Veel 

Huilen Niet 1  2  3  4  5 Veel 

Opwinding  Weinig 1  2  3  4  5 Veel 

    

Houding  Ongeïnteresseerd 1  2  3  4  5 Geïnteresseerd  

Spraakzaam Niet  1  2  3  4  5 Veel  

Reactie op uitspraak    
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Bijlage 2: uitspraken met betrekking tot moraliteit*  
 
 
*Hieronder vallen: het stellen van regels en/of standaarden en terechtwijzen, waarbij een beroep wordt 
gedaan op gevoelens van schuld, spijt en schaamte. 
 
Kinderrechter A 

- ‘Dat zijn geen leuke woorden allemaal hè?’  
- ‘Je hebt er maar voor te werken’ 
- ‘Je draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor je eigen gedrag’ 
- ‘Ik vind het zorgelijk dat je hier zo hardnekkig blijft zitten ontkennen’ 
- ‘Je kunt niet zo tekeer gaan in woorden en daden’ 
- ‘Het is een enorme schadepost voor winkels’ 
- ‘Als je betrapt wordt, moet je meewerken’ 

 
Kinderrechter B 

- ‘Waarom heb je de spullen niet teruggebracht, dan had je spijt kunnen betuigen’ 
- ‘Dus jij vindt dat een goede reden om niet naar school te gaan?’ 
- ‘Wel een beetje gek, waarom doe je dat?’ 

 
Kinderrechter C 

- ‘Ik wil gewoon dat je je niet meer met dit soort dingen en mensen bezighoudt’ 
 
Kinderrechter D 

- ‘Wat vind je er van dat je iemand een klap geeft?’ 
- ‘Je mag gewoon geen kopstoot geven en zeker niet aan een agent’ 

 
Kinderrechter E 

- ‘Ik wil je in peperen dat je dit niet meer moet doen’ 
 
Kinderrechter F 

- ‘Je had je er buiten moeten houden. Als het jou was overkomen had je ook niet gewild dat iemand je 
zomaar in elkaar had geslagen’ 

 
Kinderrechter G 

- ‘Jij steekt je middelvinger op, dat is ook niet echt respectvol’ 
- ‘Als de politie iets zegt moet je gewoon meewerken’ 

 
Kinderrechter H 

- ‘Maar  je stond erbij en keek er naar? Dat is niet goed hè, want als je erbij staat denken ze dat je het hebt 
gedaan’ 

- ‘Voor wie kom jij op school? Ja, precies, voor jezelf. Je bent niet als clown ingehuurd. Als je slim bent 
haal je je diploma, en als andere jongens klieren dan zeg je: stop daarmee, daar kom ik niet voor’ 

- ‘Spreek je dan met twee woorden?’ 
- ‘Te laat, had je geen horloge dan? Had je dat niet even van te voren moeten informeren?’ 
- ‘Dit is de laatste kans, en het woord zegt het, dat is echt de laatste kans!’ 
- ‘Als je nou wilt bellen kan je dat beter ruim van te voren doen. Ik snap best dat je het druk had, maar dat 

je dat niet goed bepraat met die mensen vind ik een beetje dom hoor’ 
- ‘Het zal je duidelijk zijn dat het nu zonder gemekker moet gebeuren. Gewoon komen, kruipend 

desnoods. Het wordt tijd dat je eens wat terug gaat doen’ 
- ‘Hoe dom kan een jonge mens zijn, houdt dat nu op?’ 
- ‘Ik begrijp dat niet zo goed, dus dat moet je toch anders regelen en plannen’ 
- ‘Soms moet je ook gewoon doen wat die mevrouw zegt’ 
- ‘Ik zou je al lang een schop hebben gegeven, ook al was je mijn zoon’ 
- ‘Als je verstandig bent ga je een plan opstellen voor na die tijd. Tot die tijd print je je in dat je dit soort 

nare dingen  niet meer doet’ 
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Bijlage 3: geobserveerde aspecten in benadering van kinderrechter 
 
Dimensie: betrokkenheid/warmte Dimensie: afstandelijkheid/controle 
            Intonatie 
Vriendelijke intonatie Strenge intonatie 
Uitnodigende intonatie Gebiedende intonatie 
 Communicatie 
Open vragen Gesloten vragen 
Veel interesse voor jongere* Weinig interesse voor jongere* 
Veel doorvragen Weinig doorvragen 
Vragen naar mening en/of gevoelens jongere Niet vragen naar mening jongere 
Ruimte voor discussie Geen ruimte voor discussie 
Luisteren naar (standpunten) jongere Niet luisteren naar (standpunten) jongere 
Betrekken van jongere bij zitting Over hoofd van jongere heen praten 
                                                     Non-verbale communicatie 
(Glim)lachen/humor -------------------------------- 
Veel oogcontact Weinig oogcontact 
  Responsiviteit 
Complimenteren ------------------------------- 
Begrip tonen ------------------------------- 
      Inductie 
Wijzen op effecten voor slachtoffer (beroep op 
empathie)** 

-------------------------------- 

  Uitleg straf 
Toelichten straf*** Niet toelichten van straf*** 
    Controle 
----------------------------------- Grenzen stellen**** 
----------------------------------- Bekrachtigen van regels en/of standaarden***** 
 Terechtwijzen***** 

 
*Interesse voor de jongere is geobserveerd op de volgende gebieden: persoon van de verdachte, 
situatie thuis, school/opleiding, werk/bijbaantje, vrijetijdsbesteding, vrienden, vraag naar 
toekomstplannen 
 
**Wijzen op de effecten voor het slachtoffer valt normaliter onder de noemer ‘moraliteit’, welke apart 
wordt besproken. Echter binnen dit onderzoek is ervoor gekozen het aan te duiden als een autoritatief 
aspect, omdat het een onderdeel vormt van inductie. 
 
***Toelichten van de straf houdt in dat de rechter uitleg geeft over de aard van een straf, maatregel of 
behandeling of toelichting geeft over de totstandkoming van de strafoplegging 
 
****Grenzen stellen heeft hier betrekking op gedrag dat de jongere ter zitting vertoont of op wat de 
jongere op zitting vertelt.  
 
*****Het bekrachtigen van regels en/of standaarden en terechtwijzen maken weliswaar onderdeel uit 
van de controledimensie binnen een autoritatieve aanpak, echter ze vormen tegelijkertijd een 
onderdeel van moraliteit en zullen derhalve apart besproken worden.  
 
 
N.B.: Niet alle van de hierboven genoemde kenmerken zijn terug te vinden in de Observatielijst 
Jeugdstrafrechtsysteem. Enkele kenmerken zijn toegevoegd, in afstemming op het huidige onderzoek. 
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 Bijlage 4: uitspraken van kinderrechters en bijzonderheden 
 
Kinderrechter A (v) 

- ‘Het wordt tijd dat jij je eens aan afspraken gaat houden nu je 17 bent’  
- ‘Ik vind het zorgelijk dat jij hier zo hardnekkig blijft zitten ontkennen’   
- ‘Het liefste zou ik een agressie-regulatietraining opleggen, maar dat is kansloos want je bent niet 

gemotiveerd. Het is wel een gemiste kans, want je moet echt wat doen aan je agressie. Zo kan het niet 
doorgaan, je moet er eens ernstig over na gaan denken’ 

- ‘Wat zou je zelf het liefste willen?’ 
- ‘Nee, we hebben het nu hier over’ 
- ‘Vertel jij wel eens aan je ouders wat je met vrienden doet?’ 

 
Opvallend: 
De rechter leest in het raadsrapport dat moeder alles goedvindt en dat verdachte krijgt wat ze wil. De rechter 
spreekt moeder hier op aan en zegt dat het niet goed is dat zij dit doet. Ook vraagt de rechter aan de verdachte 
wat zij hier zelf van vindt en of het niet meer voldoening zou geven om te werken voor de spullen die ze krijgt. 
 

Kinderrechter B (v) 

- ‘Ik las dat je een slim kind bent’ 
- ‘Ja, ik weet dat het ook in het raadsrapport staat, maar ik wil het van jou zelf horen’ 
- ‘Ben je daar niet een beetje jong voor?’ 
- ‘Dus jij vindt dat een goede reden om niet naar school te gaan?’ 
-  ‘Je hebt echt hulp nodig, dit is je laatste kans binnen het jeugdstrafrecht, pak die begeleiding van de 

jeugdreclassering, je komt op mij somber en depressief over’ 
- ‘Ik wens je veel sterkte’ 
- ‘Ik vind de eis van de officier heel mild, maar anderzijds laat je hier wel zien dat het je wat doet en dat 

je je best doet’ 
- ‘Geef me één reden waarom je niet zou hoeven zitten’ 
- ‘Is 34 dagen zitten niet een enorme stimulans om te gaan werken?’ 
- ‘Kan je je voorstellen hoe naar het is als iemand zomaar je huis binnenkomt? Wat zou je er van vinden 

als mensen dat bij jou hadden gedaan?’  
 
Kinderrechter C (v) 
 

- ‘Wat vind je er nou van?’ 
- ‘Wat gaan we nu doen dan?’ 
- ‘Wat vind je ervan wat er allemaal in staat?’ 
- ‘Je kunt je niet inleven, maar denk je er wel eens over na wat het voor iemand anders betekent?’ 
- ‘Een stukje hulp en een werkstaf, wat vind je daarvan, zou je dat ook willen?’ 
- ‘Je hebt gesprekken met raadsonderzoekers gehad, weet je wat het advies is?’ 
- ‘Het advies van de Raad is een SoVa training om ‘nee’ te leren zeggen, hoe kijk je daar zelf tegenaan?’ 
- ‘Ik kan me goed voorstellen dat het moeilijk is om nee te zeggen’ 
- ‘Waarom is dat erg? Hoe is het voor die meneer van die auto?’ 
- ‘Ik ga even met andere mensen praten, ik kom zo bij je terug’ 

 
Kinderrechter D (m) 
 

- ‘Je bent zeker wel geschrokken vanochtend toen je van je bed werd gelicht? Dat hebben we gedaan 
omdat we bang waren dat we je anders niet hier zouden krijgen vandaag’ 

- ‘Zou je wel willen antwoorden in plaats van alleen te knikken?’ 
- ‘Ben jij inderdaad een meisje dat veel opkropt? Zou je jezelf willen beschrijven? Ik snap dat dat heel 

lastig is met zoveel mensen in de zaal. Als jij het wil stuur ik ze nu allemaal de zaal uit.’ 
- ‘Heb jij iemand die je in vertrouwen kunt nemen? Ben je gelovig? Praten met een priester of dominee 

kan helpen’ 
- ‘We hebben zo hard mensen als jij nodig, je bent intelligent en je kunt een voorbeeldfunctie hebben’ 
- ‘Je krijgt een voorwaardelijke werkstraf, want het was niet zo’n harde klap, het is al lang geleden 

gebeurd, het doet je wat om hier te zitten en je bent niet ongeïnteresseerd’ 
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- ‘Ik geef je het vertrouwen, als je niet voor hulp openstaat heb je jezelf ermee en dan ben ik bang dat je 
in verkeerde handen valt’ 

- ‘Vind je het terecht dat er zorgen om jou zijn?’ 
- ‘Je moet je moeder nu even uit laten praten’ 
- ‘Hoe kan het dat jij geen gebruik maakt van je mogelijkheden? Je kan verdienen, leiding geven aan 

mensen, een voorbeeld zijn’ 
- ‘Het is tijd om de knop om te zetten, je bent bijna volwassen’ 
- ‘Ik raad je aan om je school te gaan volgen’ 
- ‘Ik wil je laten leren dat je uit moet kijken, je weet nooit hoe het afloopt’ 
- ‘En als voetbal niets wordt, wat dan? Wordt er gewerkt aan een plan B? Ik heb zelf ook jaren 

gevoetbald. Profvoetballers gaan ook naar school toe’ 
- ‘Je hebt wel duidelijk van mij gehoord dat je iets achter de hand moet hebben, ik ga er vanuit dat je daar 

aan werkt. Succes, ik hoop dat ik je naam nog eens hoor!’ 
- ‘Wat vind je er van dat die agent een schadevergoeding wil hebben?’ 

 
Kinderrechter E (m) 

- ‘Wat zou ik moeten beslissen volgens jou?’ 
- ‘Kan jij je iets voorstellen bij de zorgen over jouw alcoholgebruik?’ 
- ‘Wil jij trouwens nog wat zeggen? Nee? Dat dacht ik al’ 
- ‘Snap je dat dat niet lijkt alsof je iets uit gaat praten?’ 
- ‘Daar lijkt het alsof je agressief bent, ben jij agressief?’ 
- ‘Heb je enig idee waarom J. slachtoffer was die avond?’ 
- ‘Ik hoop dat het verder goed met je gaat en dat we je hier niet meer zien’ 

 
Kinderrechter F (v) 

- ‘Heb jij nog vragen over het rapport van de Raad?’ 
- ‘Ja, maar voor een werkstraf krijg je geen geld. Waarom heb je nooit iets betaald?’ 
- ‘Hoe sta jij tegenover een schadevergoeding?’ 
- ‘Doe je ook aan rietdekken? Teer, dat stinkt hè, lijkt me? Maar het is eigenlijk best leuk, succes ermee!’ 
- ‘Even niezen hoor’ 
- ‘Je hebt gelijk, ik vergis me’ 
- ‘En hoe gaat het op je werk nu, met de kredietcrisis?’ 
- ‘Succes, en wij zien jou hier niet meer terug, daaag!’ 
- ‘Jij hebt ook al zo’n heftig tekstje op je shirt, je bent niet de eerste vandaag’ 
- ‘Kan je dan niet iets in de horeca gaan doen?’ 
- ‘Ik ben nog niet zo geïrriteerd als de officier, maar ik ben niet een van je schoolvriendinnetjes, dat moet 

je maar tegen vrienden doen’ 
 
Opvallend: 
Een van de verdachten is buitengewoon brutaal naar de rechter. Hij spreekt haar aan met ‘je’ en maakt ironische 
opmerkingen, als ‘ja, dat heb je heel goed’. Na verloop van tijd barst de officier uit, dat de verdachte nu door 
moet krijgen waar hij is en dat het gat van de deur daar is als hij niet normaal kan spreken. Het is opvallend in 
welke mate de rechter het gedrag van deze verdachte tolereert. Slechts eenmaal na de uitbarsting van de officier, 
wanneer hij haar nog steeds aanspreekt met ‘je’ zegt ze er iets van.  
 
Kinderrechter G (v) 

- ‘Hoe verloopt je PIJ-maatregel? Vind je het zelf nuttig?’ 
- ‘Ook raar, smartengeld’ 
- ‘Ja maar je bent er nog niet, de uitspraak moet nog komen..’ 
- ‘Wil je vertellen waarom je bij je ouders weg bent? Je hoeft het niet te vertellen als je het niet wilt hoor’ 
- ‘Vind je het terecht dat de RET-medewerker een schadevergoeding vraagt?’ 
- ‘Is het voor jou belangrijk dat je weer een nieuwe start kunt maken?’ 
- ‘Ben je wel eens eerder in de rechtbank geweest? Ben je zenuwachtig?’ 
- ‘Het is wel heel naar voor hem geweest hè, had je hem niet een klein beetje moeten helpen?’ 
- ‘Als zo’n klein jongetje in elkaar geslagen wordt is dat wel vreselijk hè?’ 
- ‘Weet jij hoe het komt dat mensen denken dat jij de dader bent?’ 
- ‘En als je je moeder ziet, gaan jullie dan wel eens wat gezelligs doen?’ 
- ‘Als je met je moeder ruzie hebt, wie zit er dan fout? Of zitten jullie allebei een beetje fout?’ 
- ‘Waarom werd je nou zo boos?’ 
- ‘Hoe denk je over een proeftijd?’ 
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- ‘Je moet wel een behandeling willen. Maar waarschijnlijk voel je je nu ook niet compleet gelukkig, 
klopt dat?’ 

- ‘Kan het kloppen dat je daarom nu gedragsproblemen hebt?’ 
- ‘Heb jij zelf het idee dat je veel boosheid in je hebt?’ 
- ‘Zou je hulp willen? Ben je wel gelukkig nu? Hoe zou het beter kunnen? Daar moet je eens over 

nadenken’ 
 
Kinderrechter H (m) 

- ‘Je was het ergens niet mee eens? Je kijkt me aan van, waar was ik het niet mee eens?’ 
- ‘Hoe was het in Tsjechië? Wat heb je daar gedaan, bomen hakken en bier drinken? En heb je er wat van 

opgestoken? Wat dan?’ 
- ‘Ben je een ander mens geworden? Ga je niet meer klieren? Krijgen we geen last meer van je?’ 
- ‘Succes, ook met die opleiding, maak er wat van!’ 
- ‘De taakstraf is niet helemaal gelukt, toen kreeg je een briefje waarop stond ‘ga maar het gevang in’ en 

toen moest je een beetje huilen?’ 
- ‘Hey, een nul-urencontract, verdien je dan niks?’ 
- ‘Raad, heeft u nog wat in huis, iets met elektriciën misschien? Hij heeft wat in huis, daar moeten we 

gebruik van maken’  
- ‘En ze doen ook nog de deuren achter je dicht, dat doen ze in een hotel niet eens. En het is ook niet 

gratis hoor, kost wel een paar centen. Ik snap niet waarom je dat niet wilt’ (gaat over jji)  
- ‘Ik heb er wat moeite mee, die laatste kans. Aan de andere kant, 57 dagen zitten kost me ook een 

vermogen. Het wordt tijd dat je eens wat terug gaat doen’ 
- ‘Denk je dat je het op kunt brengen? Je gaat er nu dus moeite voor doen? Doe je best, laat zien dat je het 

kan!’ 
- ‘Het is geen goed idee om een vraag met een tegenvraag te beantwoorden. Hier werkt dat niet, 

misschien bij je vrienden maar niet hier’ 
- ‘Wat voor school doe je, loodgieter? Oh, dat is niet verkeerd’ 
- ‘Luister, ik snap iets niet goed, maar ik ben soms een beetje dom’ 
- ‘Je bent onverwoestbaar optimistisch. Eén ding, kom niet meer met de politie in aanraking, anders breek 

ik persoonlijk je beentjes’ 
- ‘Wat heb je wel niet betaald voor dit ding, het staat zo haaks op de brief van de jeugdreclassering. Hoe 

kan dat? De wonderen lijken de wereld nog niet uit, die haalt droomcijfers, het kan zo op tv’ 
- ‘Kun je je eigen broek ophouden? Nee, je wordt meerderjarig, of je volwassen wordt moet nog blijken’ 
- ‘Ingewikkeld hè, volwassen zijn is evenwichtig zijn, dan doe je dat soort dingen niet meer’  
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