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2. Abstract 

 

Het onderzoek wil inzicht verschaffen in de leefwereld van allochtone daders tussen 15 en 25 jaar. Het betreft 

een belevingsonderzoek waarbij 46 respondenten werden geïnterviewd. De respondenten bestaan uit zowel 

autochtone jongeren als allochtone jongeren van de eerste, tweede en derde generatie, zowel jongens als meisjes, 

zowel daders als niet-daders. Bij de jongeren wordt gepeild naar hun visie op de samenleving, op 

onveiligheidsgevoelens en op straatdelinquentie. 
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5. Onderzoeksvraag 
 

Onderzoeksvraag Inzicht verschaffen in de leefwereld van allochtone daders tussen 15 en 25 jaar.  

Hypothesen / 

 

 

6. Methode 

 

Onderzoeks-

methode 

Kwalitatief onderzoek op basis van semi-gestructureerde, mondelinge face-to-face-interviews 

Onderzochte 

groep  

46 jongeren tussen 14 en 23 jaar, waaronder jongens en meisjes, jongeren van autochtone en 

van allochtone afkomst, daders en niet-daders van een (ernstig) delict 

Bereik / 
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7. Resultaten 

 

Stereotypering Zowel allochtone als autochtone jongeren stemmen hun gedrag af op de stereotype ideeën 

die ze van elkaar hebben. Beide groepen gaan nauwelijks om met elkaar. 

Autochtone jongeren percipiëren allochtone jongeren als delinquent.Allochtone jongeren 

zien autochtonen als discriminerend of racistisch.  

De jongeren pleiten voor scholen met gebalanceerde etnische verhoudingen (geen 

concentratiescholen). 

Cultuurbehoud Allen hechten veel waarde aan hun culturele identiteit en vrezen ze te verliezen. 

Onveiligheids-

gevoelens 

De jongeren pleiten voor het stimuleren van deelname aan jeugdverenigingen en 

sportclubs (al dan niet etnisch gemengd), het opbouwen van solidariteit en sociaal weefsel, 

en het voorzien in degelijke opvang na slachtofferschap van een delict, ter vermindering 

van onveiligheidsgevoelens. 

Belang van gezags-

figuren 

Goede gezagsfiguren (ouders, leerkrachten, politie, buurtwerkers) worden door de 

respondenten gedefinieerd als personen die op een efficiënte manier regels stellen, 

toezicht uitoefenen, hun autonomie bevorderen, aandacht hebben voor hun leefwereld en 

rechtvaardig optreden. Deze figuren moeten volgens hen alle jongeren gelijkwaardig 

behandelen. 

Belang van 

vertrouwensfiguren 

Vertrouwensfiguren kunnen jongeren impliciet regels aanreiken, bemiddelen bij 

conflicten, op voorwaarde dat ze onafhankelijk zijn en zwijgzaamheid garanderen. 

 

  

8. Publicaties op basis van hetzelfde onderzoek 
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