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bijzonder wil ik Sifra de Vries bedanken. Wij hebben samen veel overlegd en ik kon met
vragen bij je terecht.
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Samenvatting

De huidige studie onderzoekt de samenhang tussen ouderlijke controle en
slachtofferschap van delinquent gedrag van adolescenten, en de invloed van extraversie van
adolescenten op deze samenhang. De steekproef bevat 497 autochtone adolescenten, welke
zijn gevolgd van de leeftijd van 12 tot 18 jaar. De 497 adolescenten zijn verdeeld in een
controlegroep en een risicogroep. De risicogroep bevat adolescenten met een verhoogd risico
op risicovol gedrag. Naar verwachting hangt ouderlijke controle samen met slachtofferschap
van delinquent gedrag. Tevens wordt verwacht dat de samenhang tussen ouderlijke controle
en slachtofferschap van delinquent gedrag zwakker is bij extraverte adolescenten.
De hypothesen zijn getoetst door middel van een enkelvoudige en een moderatieregressieanalyse. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt tegen verwachting in dat
ouderlijke controle niet significant samenhangt met slachtofferschap van delinquent gedrag.
Dit betekent dat er geen verband is gevonden tussen ouderlijke controle en slachtofferschap.
Ook is er geen modererend effect van extraversie gevonden op het verband tussen ouderlijke
controle en slachtofferschap van delinquent gedrag. Wel blijkt uit het huidige onderzoek dat
extraversie negatief samenhangt met slachtofferschap van delinquent gedrag. Dit betekent dat
adolescenten met een extraverte persoonlijkheid minder vaak slachtoffer worden van
delinquent gedrag dan adolescenten met een introverte persoonlijkheid. Bij het interpreteren
van de resultaten moet rekening worden gehouden met de gebruikte steekproef. De steekproef
is niet representatief voor de populatie Nederlandse adolescenten.
Keywords: slachtofferschap, ouderlijke controle, extraversie
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Abstract
This research examines the correlation between parental control and victimization, and
the effect of extraversion on this correlation. The sample consisted of N=497 Dutch
adolescents, followed from the age of 12 till the age of 18. The 497 adolescents are divided
into a control group and risk group. The adolescents in the risk group had an improved risk on
risky behavior. This study’s hypothesis predicts that parental control correlates with
victimization. To expand the scope of this hypothesis, it is expected that the correlation
between parental control and victimization is weaker when an adolescent has an extravert
personality.
To determine the hypothesis a standard regression and a moderation analysis is used.
Results reveal unexpectedly that parental control and victimization do not correlate. Results
also show that extraversion not effects the correlation between parental control and
victimization. This means that extraversion isn’t a moderation. This research did find a direct
correlation between extraversion and victimization. Therefore, adolescents with an extravert
personality have a lower risk of victimization than adolescents with an introvert personality.
While interpreting the results, the sample must be taken into account. The sample is not
representative for the population of Dutch adolescents.
Keywords: victimization, parental control, extraversion
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Introductie
Een aanzienlijk deel van de adolescenten is recent of in het verleden slachtoffer
geweest van delinquent gedrag (Pabian & Vandebosch, 2016). De prevalentie van
slachtofferschap onder Nederlandse adolescenten varieert van 4,5% tot 20% (Junger-Tas,
Steketee, & Moll, 2008). Het verschil in prevalentiecijfers wordt verklaard door de variatie
wat betreft de vorm van slachtofferschap. Slachtofferschap van delinquent gedrag verwijst
naar ervaringen waarbij personen het doelwit zijn van agressief en/of afwijzend gedrag van
anderen (Li, Zhang, & Wang, 2015). Slachtofferschap komt voor in twee vormen: openlijk
slachtofferschap en relationeel slachtofferschap. Openlijk slachtofferschap houdt in dat het
slachtoffer wordt geslagen, geschopt of bedreigd door anderen. Het gaat hier om fysiek en
zichtbaar delinquent gedrag. Relationeel slachtofferschap refereert naar buitensluiting en
afwijzing (Crick & Grotpeter, 1996). In dit onderzoek wordt geen onderscheid gemaakt tussen
de verschillende vormen van slachtofferschap en staat slachtofferschap van delinquent gedrag
centraal. Andere vormen van slachtofferschap blijven buiten beschouwing.

Onderzoek naar slachtofferschap van delinquent gedrag is relevant omdat het verband
houdt met psychosociale problemen (Hawker & Boulton, 2000). Ten eerste houdt
slachtofferschap verband met depressie. Slachtoffers van delinquent gedrag hebben vaker
suïcidale gedachten en andere symptomen van een depressie dan niet-slachtoffers (Sweeting,
Young, West, & Der, 2006; Hawker & Boulton, 2000). Daarnaast is er een verband tussen
eenzaamheid en slachtofferschap. Slachtoffers van delinquent gedrag voelen zich vaak
eenzamer en zijn gevoeliger voor afwijzing (Zimmer-Gembeck, Trevaskis, Nesdale, &
Downey, 2014). Er worden ook positieve correlaties gevonden tussen slachtofferschap en
sociale angst (Pabian & Vandebosch, 2016). Slachtoffers van delinquent gedrag hebben
bovendien over het algemeen een lager zelfbeeld dan niet-slachtoffers (Cook, Williams,
Guerra, Kim, & Sadek, 2010). Als laatst houdt slachtofferschap verband met stress. Deze
stress wordt veroorzaakt door het slachtofferschap en versterkt de hierboven genoemde
gevolgen. Slachtofferschap is een voorspeller voor een post-traumatische stressstoornis
(Litman et al., 2015).

Daarnaast kent slachtofferschap van delinquent gedrag meerdere risicofactoren. Deze
factoren vergroten de kans op slachtofferschap. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen
persoonsgebonden en omgevingsgebonden kenmerken. Meerdere studies hebben het verband
tussen persoonskenmerken van adolescenten en slachtofferschap onderzocht en bevestigd
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(Giesbrecht, Leadbeater, & Macdonald, 2011; Schwartz et al., 2001). Zo wordt
slachtofferschap geassocieerd met agressie en een lage mate van assertief en prosociaal
gedrag. Ook hebben slachtoffers gemiddeld een meer introverte persoonlijkheid (Bollmer,
Harris, & Milich, 2006; Eshetu & Book, 2016). Extraverte personen worden daarentegen
minder snel slachtoffer van delinquent gedrag. Dit komt doordat extraverte personen over het
algemeen meer zelfvertrouwen hebben waardoor ze meer voor zichzelf opkomen. Ook hebben
ze een positievere kijk op het leven en voelen ze zich energieker waardoor ze minder snel
negatieve gevoelens ervaren (Bayrami et al., 2012). Personen die voor zichzelf opkomen en
een positieve blik hebben, worden minder vaak als doelwit van delinquent gedrag gekozen
(Bollmer et al., 2006; Eshetu & Book, 2016). Dit wil niet zeggen dat iedereen met
persoonskenmerken als agressie of introversie een even groot risico loopt op slachtofferschap
van delinquent gedrag. De interactie tussen slachtoffer en dader kan namelijk bijdragen aan
het delinquente gedrag. Hiermee wordt niet bedoeld dat de schuld bij het slachtoffer ligt. In
sommige gevallen kan het gedrag van het slachtoffer echter bijdragen aan het slachtoffer
worden (Groenhuijsen, 2004).

Ook zijn omgevingsgebonden risicofactoren op slachtofferschap van delinquent
gedrag onderzocht (Hawker & Boulton, 2000). Verschillende studies hebben onderzoek
gedaan naar de relatie tussen kenmerken van ouderschap en slachtofferschap. Ten eerste is de
ouder-kind relatie een belangrijke factor. Zo blijkt dat ouders die emotioneel afstandelijk zijn,
bijdragen aan slachtofferschap van hun kinderen (Shin, Lee, Yun, & Ham, 2016). Een warme
en zorgzame ouder-kind relatie daarentegen, zorgt voor emotionele zekerheid en vertrouwen
en verkleint daarmee de kans op slachtofferschap. De kans op slachtofferschap wordt ook
verkleint als ouders hun kinderen gespreksvaardigheden leren (Ngai & Cheung, 2009).
Bovendien is de relatie tussen slachtofferschap en ouderlijke controle onderzocht.
Ouderlijke controle heeft betrekking op de hoeveelheid toezicht die ouders uitoefenen, de
beslissingen die ouders nemen over de activiteiten van hun kinderen en de regels die ouders
voor hun kinderen hanteren (Amato, 1990). Uit het onderzoek van Li, Zhang en Whang
(2015) en Batanovas en Loukas (2013) blijkt dat ouderlijke controle positief is geassocieerd
met slachtofferschap. Dit betekent dat hoe meer controle de ouders uitoefenen op de kinderen,
hoe groter de kans is op slachtofferschap. Ouderlijke controle wordt namelijk gebruikt om het
gedrag van kinderen te vormen. Het vormen van gedrag kan gepaard gaan met negatieve
tactieken, zoals het opstellen van strenge regels, waardoor kinderen in mindere mate een eigen
mening ontwikkelen. Dit ondermijnt het zelfvertrouwen en de autonomie van kinderen omdat

7

ze geen vertrouwen hebben in de eigen mening. Kinderen met weinig zelfvertrouwen en
zonder eigen mening worden vaker gekozen als doelwit van delinquent gedrag (Batanovas &
Loukas, 2013). De mate waarin ouderlijke controle invloed heeft op slachtofferschap is mede
afhankelijk van persoonskenmerken, zoals extraversie (Bollmer et al., 2006; Eshetu & Book,
2016). De verschillende onderzoeken laten een verband zien tussen ouderlijke controle en
slachtofferschap. Er zijn echter ook onderzoeken waarin het verband tussen ouderlijke
controle en slachtofferschap is onderzocht maar niet geheel is gevonden, zoals het onderzoek
van Ma en Bellmore (2011). Zij verwachtten dat internaliserende symptomen de samenhang
tussen ouderlijke controle en slachtofferschap zou mediëren, maar dit bleek niet het geval te
zijn. Hierdoor vonden zij geen wederzijds verband. Wel toonden zij aan dat slachtofferschap
voorspellend was voor een toename van ouderlijke controle van de moeder.

Zoals hierboven beschreven laten verschillende onderzoeken zien dat een overmaat
aan ouderlijke controle een risicofactor is voor slachtofferschap (Li et al., 2015; Batanovas &
Loukas, 2013). Andere onderzoeken laten dit verband echter niet zien (Ma & Bellmore,
2011). Het huidige onderzoek wil bijdragen aan het inzicht in de relatie tussen ouderlijke
controle en slachtofferschap door de rol van extraversie nader te onderzoeken. Inzicht in
factoren die de kans op slachtofferschap vergroten, kan bijdragen aan de preventie van
slachtofferschap. Preventie is belangrijk omdat slachtofferschap de kans op psychosociale
problematiek vergroot. Om de kans op psychosociale problemen te verkleinen moet
slachtofferschap voorkomen worden.
In het onderzoek staan twee vragen centraal. Ten eerste: Is er samenhang tussen
ouderlijke controle en slachtofferschap van delinquent gedrag? Ten tweede: Is deze relatie
zwakker als het kind een hoge mate van extraversie heeft? Op basis van de bovenstaande
literatuur wordt verwacht dat er een verband is tussen ouderlijke controle en slachtofferschap
(hypothese 1). Ook wordt verwacht dat een extraverte persoonlijkheid de samenhang tussen
ouderlijke controle en slachtofferschap verzwakt (hypothese 2).

Methode
Participanten
In dit onderzoek is gebruik gemaakt van de database van het Research on Adolescent
Development and Relationships Project [RADAR]. Dit is een longitudinaal onderzoek waarbij
invloedsprocessen vanuit de context van het gezin en leeftijdsgenoten werden onderzocht (van
Lier et al., 2008). Voor dit onderzoek is een groep adolescenten (n=497) gevolgd van de
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leeftijd van 12 tot 18 jaar. Een kleine meerderheid (56,9%, n=283) van de adolescenten in dit
onderzoek is man, 43,1% (n=214) is vrouw. Het onderzoek richtte zich naast adolescenten
ook op beide ouders, een broer of zus en de beste vriend.

De database bestaat uit de gegevens van 497 autochtone gezinnen. Er is gericht
gezocht naar gezinnen met adolescenten met een verhoogd risico op risicovol gedrag. Dit
betekent dat er geen sprake is van een representatieve steekproef. Het selectieproces komt aan
de orde bij Procedure. Van de 497 gezinnen behoren 291 gezinnen tot de controlegroep en
206 gezinnen tot de risicogroep. De risicogroep bevat de gezinnen met adolescenten met een
verhoogd risico op risicovol gedrag. Van de 497 gezinnen is bij 25 gezinnen sprake van
adolescenten die slachtoffer zijn van delinquent gedrag.

Procedure
De participanten zijn geselecteerd middels een uitgebreid selectieproces via scholen in
Utrecht, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Almere (van Lier et al., 2008). Uiteindelijk
gaven 269 scholen toestemming om mee te werken aan het onderzoek. Hiervan zijn om
logistieke redenen 230 scholen geselecteerd.

In het RADAR Project ligt de focus op de ontwikkeling van delinquent gedrag (van
Lier et al., 2008). Het selectieproces had als doel om adolescenten te werven met verhoogd
risico op risicovol gedrag. Om dit te bewerkstellingen hebben de leraren van de 230
geselecteerde scholen de Teacher’s Report Form Externalizing Behavior Scale (Verhulst &
Van der Ende, 2013) ingevuld. Vervolgens hebben de adolescenten en hun ouders
vragenlijsten ingevuld over gedragsproblemen bij de adolescenten. Op basis van deze
informatie zijn 497 autochtone gezinnen geselecteerd. Er is gekozen voor autochtone
gezinnen omdat begrip van de Nederlandse taal belangrijk is voor het onderzoek. De gezinnen
zijn telefonisch uitgenodigd voor participatie aan het project. Toestemming werd gegeven aan
de hand van het principe van de informed consent. De gegevens worden anoniem verwerkt
zodat de privacy van de participanten is gewaarborgd.

De participanten namen acht opeenvolgende jaren deel aan het onderzoek. Het
onderzoek startte in 2005. Ieder jaar namen de adolescent, de ouder, de broer of zus en de
beste vriend deel aan één huisbezoek waarbij een onderzoeker de gezinsleden interviewde.
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Daarnaast vulden de gezinsleden ieder jaar drie digitale vragenlijsten in (van Lier et al.,
2008). Het huisbezoek werd uitgevoerd door getrainde interviewers.

Meetinstrumenten
In dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van drie meetinstrumenten uit de RADAR
database. De data van alle waves wordt gebruikt in dit onderzoek.

Parenting Practices: Parenting Practices is een vragenlijst waarmee eigenschappen
van ouderschap worden gemeten (Meeus, Branje, Koot & van Lier, 2015). De vragenlijst kent
27 items en vier schalen: parental monitoring, parental solicitation, child disclosure en
parental control. De schalen zijn eerder gebruikt in vergelijkbaar onderzoek (Kerr & Statin,
2000; Statin & Kerr, 2000). In dit onderzoek wordt gebruikt gemaakt van de vijf items over
parental control, ook wel ouderlijke controle. Ouderlijke controle is de controle die ouders
uitoefenen op de kinderen door middel van regels, toezicht en het nemen van beslissingen
(Amato, 1990). De vragenlijst werd zowel ingevuld door de adolescenten als door de moeder.
In dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van de vragenlijsten die door de adolescenten zijn
ingevuld. Een voorbeelditem van ouderlijke controle is: ‘Heb je toestemming van je moeder
nodig om laat thuis te komen op een doordeweekse avond?’. De vragenlijst wordt ingevuld op
basis van een 5-punt Likertschaal van (1) nooit tot (5) altijd. Een hoge score op een item staat
gelijk aan een hoge mate van ouderlijke controle. De betrouwbaarheid van de vragen voor de
adolescenten over ouderlijke controle is hoog: Cronbach’s α = .80. (Field, 2018).

Slachtofferschap: Deze vragenlijst meet in welke mate een persoon in het afgelopen
jaar slachtoffer is geworden van delinquent gedrag (Meeus et al., 2015). De vragenlijst bestaat
uit vijf gesloten vragen over het ervaren van delinquent gedrag, welke beantwoord worden
met ‘ja’ of ‘nee’. Een voorbeelditem van Slachtofferschap is: ‘Heeft iemand het afgelopen
jaar iets van je proberen te stelen?’. De vragenlijst is gebaseerd op de literatuur van
Nieuwbeerta (2002). De betrouwbaarheid van de vragenlijst is hoog: Cronbach’s α = .75.
(Field, 2018).

Big Five (short version): Big Five is een vragenlijst waarmee de vijf
persoonlijkheidskenmerken gemeten worden (Caprara, Barbaranelli, Borgogni, & Perugini,
1993). De vragenlijst bestaat uit 30 items, verdeeld over vijf schalen. De vijf schalen zijn
openheid, consciëntieusheid, extraversie, welwillendheid en neuroticisme. Aan de
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adolescenten werd gevraagd aan te geven in welke mate ze eigenschappen bezitten. In dit
onderzoek worden de zes items over extraversie gebruikt. Een voorbeelditem van extraversie
is: ‘spraakzaam’. De vragenlijst wordt ingevuld op basis van een 7-punt Likertschaal van (1)
klopt helemaal niet tot (7) klopt helemaal wel. Een hoge score op een item staat gelijk aan een
hoge mate van extraversie. De betrouwbaarheid van de vragen over extraversie is hoog:
Cronbach’s α = .90. (Field, 2018).

Analyseplan
De data zijn geanalyseerd met behulp van SPSS-statistics 25. De samenhang tussen
ouderlijke controle en slachtofferschap is onderzocht middels een enkelvoudige
regressieanalyse. De invloed van extraversie op de relatie tussen ouderlijke controle en
slachtofferschap is onderzocht door middel van een moderatie-regressieanalyse. Tevens is in
beide regressieanalyses sekse toegevoegd als onafhankelijke variabele, zodat de resultaten
gecorrigeerd zijn voor sekse. Er is gekozen voor de regressieanalyse omdat deze analyse de
samenhang tussen variabelen onderzoekt (Field, 2018). Voordat de data werden onderworpen
aan de toetsen, werden de assumpties van de regressieanalyse gecontroleerd. Deze assumpties
zijn normaliteit, uitschieters, multicollineariteit en normaliteit, lineariteit, homoscedasticiteit
van de residuen (Allen, Bennett, & Heritage, 2014). Normaliteit is getoetst middels een
histogram en de uitschieters zijn getoetst middels een boxplot. Multicollineariteit is getoetst
door middel van de Tolerantie en VIF. De normaliteit, lineariteit en homoscedasticiteit van de
residuen is getoetst door middel van een Scatterplot.
Vervolgens zijn de hypothesen getoetst. Voor het toetsen van de eerste hypothese zijn
ouderlijke controle en sekse de onafhankelijke variabelen en is slachtofferschap van
delinquent gedrag de afhankelijke variabele. Het meetniveau van de variabelen is ratio en de
hypothese gaat over verschillen tussen groepen. Wanneer de uitkomst significant is, bevestigt
dit de verwachte samenhang tussen ouderlijke controle en slachtofferschap.
Voor het toetsen van de tweede hypothese werd extraversie als onafhankelijke
variabele toegevoegd. Het meetniveau van extraversie is ratio en de hypothese gaat over
verschillen tussen groepen. Vervolgens werd een interactieterm tussen ouderlijke controle en
extraversie berekend en toegevoegd. Dit is gedaan door het aanmaken van een product
(ouderlijke controle x extraversie) als variabele. Door het toevoegen van de interactieterm
wordt duidelijk of extraversie een moderator is. Wanneer de interactieterm significant is, dan
is dit een aanwijzing dat er sprake is van een moderatie.
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Resultaten
Slachtofferschap
Om inzicht te verkrijgen in de variatie van soorten slachtofferschap in de steekproef
(N=497), is per vraag van de Slachtofferschap vragenlijst berekend hoeveel procent van de
adolescenten de vraag met ja heeft beantwoord. In tabel 1 zijn de resultaten weergegeven.

Tabel 1
Beschrijvende statistieken Slachtofferschap vragenlijst

Heeft iemand het afgelopen jaar iets van je proberen te

%

SD

N

13%

.02

64.6

14%

.02

69.6

2%

.01

9.9

6%

.01

29.8

3%

.01

14.9

stelen?
Heeft iemand je het afgelopen jaar weleens bedreigd met
slaan of schoppen zonder dat je echt werd aangevallen of
mishandeld?
Heeft iemand je het afgelopen jaar weleens bedreigd met
een wapen, bijvoorbeeld met een schaar, een stuk hout,
een mes, een pistool of iets anders?
Heeft iemand je het afgelopen jaar wel eens zo geslagen
of geschopt dat je daardoor gewond bent geraakt?
Heeft iemand je het afgelopen jaar wel eens tegen je zin
seksueel betast?
Noot. % = gemiddeld percentage adolescenten die de vraag met ja heeft beantwoord, SD =
standaardafwijking, N = aantal adolescenten die de vraag met ja hebben beantwoord.
Uit tabel 1 blijkt dat 13% van de adolescenten de vraag ‘Heeft iemand het afgelopen
jaar iets van je proberen te stelen?’ met ja heeft beantwoord. Geconcludeerd kan worden dat
bedreigingen tot slaan of schoppen (14%) en pogingen tot stelen (13%) het voorgaande jaar
het meest zijn voorgekomen in de groep adolescenten.

Om inzicht te verkrijgen in het voorkomen van slachtofferschap in de steekproef zijn
de frequenties berekend. Met frequenties wordt het aantal vragen dat met ja is beantwoord
bedoeld. Hierbij zijn de resultaten ook apart berekend voor jongens en meisjes. De resultaten
zijn weergegeven in tabel 2.
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Tabel 2
Frequenties Slachtofferschap vragenlijst
Aantal vragen met ja

Frequentie

Percentage

beantwoord
Totaal

Jongens

Meisjes

Totaal

Jongens

Meisjes

0

310

161

149

62.4%

56.9%

69.6%

1

141

82

49

28.4%

29.0%

22.9%

2

42

28

14

8.5%

9.9%

6.5%

3

9

7

2

1.8%

2.5%

0.9%

4

5

5

0

1.0%

1.8%

-

5

0

0

0

-

-

-

497

283

214

100%

100%

100%

Totaal

Uit de resultaten blijkt dat 62.4% van de adolescenten geen enkele vraag met ja heeft
beantwoord, en dat deze adolescenten in het afgelopen jaar dus niet slachtoffer zijn geworden
van delinquent gedrag. Er zijn geen adolescenten die iedere vraag met ja hebben beantwoord.
Adolescenten met de hoogste score hebben 4 van de 5 vragen met ja beantwoord. Het gaat
hier om 1.0% van de adolescenten. Deze adolescenten hebben in het afgelopen jaar de meeste
variatie in slachtofferschap ervaren.
Als we kijken naar de verschillen tussen jongens en meisjes in de steekproef, is te zien
dat het percentage jongens dat te maken heeft gehad met slachtofferschap (43.1%) groter is
dan het percentage meisjes dat slachtofferschap heeft ervaren (31.1%). Ook is de variatie van
slachtofferschap in deze steekproef groter bij jongens dan bij meisjes. Zo heeft 1.8% van de
jongens 4 vragen beantwoord met ja, terwijl meisjes maximaal 3 vragen met ja hebben
beantwoord.

Ouderlijke controle en extraversie
Om inzicht te verkrijgen in de mate van ouderlijke controle en extraversie in de
steekproef, zijn de beschrijvende statistieken van beide onafhankelijke variabelen
weergegeven door middel van een histogram.
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Figuur 1. Histogram met normale verdeling voor de schaal ouderlijke controle.

Figuur 2. Histogram met normale verdeling voor de schaal extraversie.

Uit de histogrammen blijkt dat het gemiddelde van ouderlijke controle in de huidige
steekproef M = 3.20 is (N=488). De gemiddelde score van de adolescenten op extraversie is M
= 5.08 (N=497).
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Samenhang tussen de variabelen
Om een eerste indruk te krijgen van hoe de onafhankelijke en afhankelijke variabelen
met elkaar samenhangen, zijn de correlaties berekend. De correlaties zijn weergegeven in de
onderstaande correlatiematrix.

Tabel 3
Correlatiematrix over de samenhang tussen ouderlijke controle, extraversie en
slachtofferschap
Ouderlijke controle

Extraversie

Slachtofferschap

-

-.06

-.001

Extraversie

-.06

-

-.24*

Slachtofferschap

-.001

-.24*

-

Ouderlijke controle

Noot. *p <.001. Er is gebruik gemaakt van de Pearson correlaties.

Uit de correlatiematrix blijkt dat de variabelen negatief met elkaar correleren. De
gevonden correlaties zijn zwak (Field, 2018). Wel blijkt dat extraversie en slachtofferschap
significant met elkaar samenhangen.

De samenhang tussen ouderlijke controle en slachtofferschap
Als eerst zijn de assumpties van de regressieanalyse gecontroleerd (Allen et al., 2014).
Normaliteit is onderzocht door middel van een histogram en uitschieters zijn getoetst door
middel van de Boxplot. Aan deze assumpties is voldaan. Multicollineariteit is gecontroleerd
met behulp van de Tolerance en de VIF. Beide staan gelijk aan 1, wat betekent dat de
onafhankelijke variabele niet multicollineair is en aan de assumptie is voldaan. De assumpties
van de residuen zijn getoetst middels de Scatterplot en ook aan deze assumpties is voldaan.

Vervolgens is hypothese 1 middels een enkelvoudige regressieanalyse getoetst, met als
doel te onderzoeken of ouderlijke controle positief samenhangt met slachtofferschap van
delinquent gedrag, waarbij rekening gehouden wordt met sekse (N = 487). De resultaten zijn
weergegeven in tabel 4.
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Tabel 4
Enkelvoudige regressieanalyse over de samenhang tussen ouderlijke controle en
slachtofferschap van delinquent gedrag, gecorrigeerd voor sekse
Model

R2

1

.07

β

s

t

Sig.

4.77

Ouderlijke controle

-.001

-.02

.98

Sekse

-.07

-1.53

.13

Noot. s = standaardfout
Uit tabel 4 blijkt dat ouderlijke controle geen significante invloed heeft op
slachtofferschap van delinquent gedrag. Ouderlijke controle draagt dus niet bij aan de
verklaring van slachtofferschap. Uit de analyse blijkt dat 7% van de variantie verklaard wordt
door ouderlijke controle en sekse, R2 = .07, F(2,485) = 1.21, p = .30. Uit de regressieanalyse
blijkt dat ouderlijke controle niet significant samenhangt met slachtofferschap van delinquent
gedrag. Dat betekent dat deze regressieanalyse de verwachte positieve significante samenhang
tussen ouderlijke controle en slachtofferschap niet bevestigt.
De invloed van extraversie op de samenhang tussen ouderlijke controle en
slachtofferschap
Vervolgens is hypothese 2 getoetst door middel van een moderatie-regressieanalyse,
met als doel te onderzoeken of extraversie de relatie tussen ouderlijke controle en
slachtofferschap van delinquent gedrag significant beïnvloedt (N = 487). De resultaten zijn
weergegeven in tabel 5.
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Tabel 5
Moderatie-regressieanalyse over het effect van ouderlijke controle en extraversie op
slachtofferschap van delinquent gedrag, gecorrigeerd voor sekse
Model

R2

1

.25

β

s

t

Sig.

4.63

Ouderlijke controle

-.02

-.38

.70

Extraversie

-.25

-5.50

<.001

Ouderlijke
controle*extraversie

.01

.27

.79

Sekse

-.07

-1.45

.15

Uit de analyse blijkt dat 25% van de variantie verklaard wordt door ouderlijke
controle, extraversie, de interactieterm en sekse, R2 = .25, F(4,483) = 8.27, p <.001. De
effectgrootte (f2= .033) wordt beschouwd als gemiddeld (Allen et al., 2014). De analyse
maakt inzichtelijk dat extraversie negatief significant samenhangt met slachtofferschap van
delinquent gedrag. Dit betekent dat over het algemeen meer extraverte personen minder
slachtoffer worden van delinquent gedrag. De moderatie-regressieanalyse bevestigt echter niet
de verwachte invloed van extraversie op de relatie tussen ouderlijke controle en
slachtofferschap van delinquent gedrag. De interactieterm is namelijk niet significant.

Discussie
In het huidige onderzoek werd ten eerste de samenhang tussen ouderlijke controle en
slachtofferschap van delinquent gedrag onderzocht. Ten tweede werd onderzocht of
extraversie invloed heeft op de samenhang tussen ouderlijke controle en slachtofferschap van
delinquent gedrag. Het onderzoek is van belang omdat inzicht in deze factoren kan bijdragen
aan de preventie van slachtofferschap. Preventie is belangrijk omdat slachtofferschap de kans
op psychosociale problematiek vergroot (Hawker & Boulton, 2000).
Om inzicht te verkrijgen in de variatie van soorten slachtofferschap in de steekproef
(N=497), is per vraag van de Slachtofferschap vragenlijst berekend hoeveel procent van de
adolescenten de vraag met ja heeft beantwoord. Hieruit werd geconcludeerd dat bedreigingen
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tot slaan of schoppen (14%) en pogingen tot stelen (13%) het meest zijn voorgekomen in de
groep adolescenten. Ook is onderzoek gedaan naar het voorkomen van slachtofferschap in de
steekproef. Uit de resultaten blijkt dat 62.4% van de adolescenten geen slachtoffer is
geworden van delinquent gedrag. Er zijn geen adolescenten die iedere vraag van de
Slachtofferschap vragenlijst met ja hebben beantwoord. Adolescenten met de hoogste score
hebben 4 van de 5 vragen met ja beantwoord. Het gaat hier om 1.0% van de adolescenten.
Deze adolescenten hebben in het afgelopen jaar de meeste variatie in slachtofferschap
ervaren. Ook is onderzocht of er een verschil is in de mate van slachtofferschap tussen
jongens en meisjes. Uit de resultaten blijkt dat het percentage jongens dat te maken heeft
gehad met slachtofferschap (43.1%) groter is dan het percentage meisjes dat slachtofferschap
heeft ervaren (31.1%). Ook is de variatie van slachtofferschap in deze steekproef groter bij
jongens dan bij meisjes.

Ten eerste is de samenhang tussen ouderlijke controle en slachtofferschap van
delinquent gedrag onderzocht door middel van een enkelvoudige regressieanalyse. Uit
literatuur blijkt dat ouderlijke controle positief samenhangt met slachtofferschap (Li et al.,
2015; Batanovas & Loukas, 2013). Ouderlijke controle wordt namelijk gebruikt om het
gedrag van kinderen te vormen. Het vormen van gedrag kan gedaan worden aan de hand van
negatieve tactieken, zoals het opstellen van strenge regels, waardoor kinderen in mindere
mate een eigen mening ontwikkelen. Dit ondermijnt het zelfvertrouwen en de autonomie van
kinderen omdat ze geen vertrouwen hebben in de eigen mening. Kinderen met weinig
zelfvertrouwen zijn eerder onzeker en worden vaker gekozen als doelwit van delinquent
gedrag (Batanovas & Loukas, 2013). Op basis van de literatuur werd in dit onderzoek
verwacht dat ouderlijke controle positief significant samenhangt met slachtofferschap van
delinquent gedrag. Uit de regressieanalyse blijkt echter niet dat ouderlijke controle significant
samenhangt met slachtofferschap van delinquent gedrag. Dat betekent dat de regressieanalyse
de verwachte positieve significante samenhang tussen ouderlijke controle en slachtofferschap
niet bevestigt.
Wellicht is een verklaring voor het niet vinden van de samenhang tussen ouderlijke
controle en slachtofferschap dat in vergelijkbare onderzoeken een andere populatie is gebruikt
(Li et al., 2015; Batanovas & Loukas, 2013). Zo waren de participanten in het onderzoek van
Li, Zhang en Wang (2015) scholieren uit Oost-China. De cultuur van deze participanten
verschilt met de Westerse cultuur. In de traditionele Chinese cultuur voeren ouders meer

18

controle uit op hun kinderen dan in de Westerse cultuur (Shek, 2007). Ook gebruikten Li,
Zhang en Wang andere onderzoeksinstrumenten voor het meten van ouderlijke controle en
slachtofferschap, wat een verklaring kan zijn voor het verschil in de gevonden resultaten.
Ondanks dat uit de toetsing van de eerste hypothese blijkt dat er geen samenhang is
tussen ouderlijke controle en slachtofferschap van delinquent gedrag, wordt ten tweede
onderzocht of extraversie invloed heeft op de samenhang tussen ouderlijke controle en
slachtofferschap van delinquent gedrag. In de literatuur kwam naar voren dat extraverte
personen minder snel slachtoffer van delinquent gedrag worden dan introverte personen
(Bollmer et al., 2006; Eshetu & Book, 2016). Dit komt doordat extraverte personen over het
algemeen meer zelfvertrouwen hebben waardoor ze meer voor zichzelf opkomen. Ook hebben
ze een positievere kijk op het leven en voelen ze zich energieker waardoor ze minder snel
negatieve gevoelens ervaren (Bayrami et al., 2012). Personen die voor zichzelf opkomen en
een positieve blik op het leven hebben, worden minder vaak als doelwit van delinquent gedrag
gekozen. Op basis van de literatuur werd in het huidige onderzoek verwacht dat de
samenhang tussen ouderlijke controle en slachtofferschap zwakker is bij adolescenten met een
meer extraverte persoonlijkheid. Uit de regressieanalyse blijkt dat extraversie het effect van
ouderlijke controle op slachtofferschap van delinquent gedrag niet significant beïnvloedt. De
interactieterm maakt namelijk inzichtelijk dat extraversie geen moderator is. Deze
regressieanalyse bevestigt niet de verwachte negatieve invloed van extraversie op de relatie
tussen ouderlijke controle en slachtofferschap van delinquent gedrag. Een mogelijke
verklaring voor het niet vinden van de verwachtte samenhang is dat vergelijkbaar onderzoek
gebruik maakt van andere onderzoeksmiddelen (Eshetu & Book, 2016; Li et al., 2015).
Wel blijkt uit de moderatie-regressieanalyse dat extraversie significant samenhangt
met ouderlijke controle. Dit betekent dat adolescenten met een extraverte persoonlijkheid
minder vaak slachtoffer worden van delinquent gedrag dan adolescenten met een introverte
persoonlijkheid. Dit komt overeen met de hierboven beschreven literatuur (Bayrami et al.,
2012; Bollmer et al., 2006; Eshetu & Book, 2016).
Een sterk punt van dit onderzoek is de grootte van de steekproef. Er zijn 497 gezinnen
geselecteerd, waarvan 291 gezinnen behoren tot de controlegroep en 206 gezinnen tot de
risicogroep. De grootte van de steekproef bevordert de betrouwbaarheid van het onderzoek.
Een ander sterk punt is de gebruikte database van het RADAR project. De drie gebruikte
vragenlijsten zijn betrouwbaar (van Lier et al., 2008). Bij het interpreteren van de
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onderzoeksgegevens moet rekening worden gehouden met de representativiteit van de
participanten. De resultaten geven een beeld van autochtone adolescenten tussen de 12 en 18
jaar met een verhoogd risico op risicovol gedrag. Dit is geen representatief beeld van de
Nederlandse adolescenten. Verder onderzoek met een aselecte steekproef is nodig om een
representatief beeld te creëren van de Nederlandse adolescenten. Dit betekent dat ook
allochtone Nederlanders mee moeten doen met het onderzoek. Hiervoor moeten de
vragenlijsten en interviews in meerdere talen beschikbaar moeten zijn. Verder moet er
rekening gehouden worden met de gebruikte vragenlijst voor het meten van slachtofferschap.
De vragen van de Slachtofferschap vragenlijst komen niet geheel overeen met de definitie
gegeven in de inleiding. In de inleiding wordt onder andere buitensluiting en afwijzing
genoemd. Dit komt niet terug in de gebruikte vragenlijst.
Uit de literatuurstudie blijkt dat er weinig onderzoek is gedaan naar de modererende
effecten van persoonskenmerken en omgevingsgebonden factoren op het risico om slachtoffer
te worden. Er wordt aanbevolen om in toekomstig onderzoek de invloed van
persoonskenmerken en omgevingsfactoren te bundelen, om zo een duidelijker beeld te krijgen
van de risicofactoren op slachtofferschap.
Geconcludeerd wordt dat in de huidige steekproef ouderlijke controle niet samenhangt
met slachtofferschap van delinquent gedrag en dat extraversie geen moderator is tussen
ouderlijke controle en slachtofferschap. Wel is een significant verband gevonden tussen
extraversie en slachtofferschap van delinquent gedrag. Dit betekent dat adolescenten met een
meer extraverte persoonlijkheid minder vaak slachtoffer worden van delinquent gedrag.
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