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2. Abstract 
Het feit dat jongens meer delinquentie plegen dan meisjes en het feit dat delinquent gedrag ‘piekt’ tijdens de 
adolescentie zijn twee steeds terugkerende vaststellingen in empirisch criminologisch onderzoek. Binnen de 
criminologie wordt reeds lang vanuit verschillende etiologische invalshoeken getracht een verklaring te vinden 
voor deze verschillen. In dit artikel wordt toegespitst op de verklaring die vanuit Agnews General Strain Theory 
(GST) geboden wordt voor deze fenomenen. Hierbij wordt enerzijds toegespitst op de vraag of jongens en 
adolescenten misschien meer criminogene strain ervaren en anderzijds op de idee dat jongens en adolescenten 
misschien meer geneigd zijn om met een delinquente coping strategie te reageren wanneer zij geconfronteerd 
worden met strain. Een beknopte samenvatting van de voornaamste resultaten uit dit onderzoek wordt 
gepresenteerd in deel 7 van deze fiche. 
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5. Onderzoeksvraag 
 
Onderzoeksvraag 1. Verschillen jongens en adolescenten in de ervaring van strain? 

2. Zo ja, bieden verschillen in de ervaring van strain een afdoende verklaring voor verschillen 
in delinquentie? 



Onderzoeksfiche nr. e00769.pdf 

www.jeugdonderzoeksplatform.be 2 

3. Reageren jongens en adolescenten sneller met delinquentie op strain? 
Hypothesen 1. Jongens ervaren kwalitatief verschillende strains dan meisjes. 

2. Adolescenten ervaren meer strain dan pre-adolescenten. 
3. Het verband tussen geslacht en delinquentie wordt gemedieerd door strain. 
4. Het verband tussen geslacht en delinquentie wordt gemodereerd door strain. 
5. Het verband tussen leeftijd en delinquentie wordt gemedieerd door strain. 
6. Het verband tussen leeftijd en delinquentie wordt gemodereerd door strain. 

 
 
6. Methode 
 
Onderzoeks-
methode 

Kwantificerend, survey onderzoek. De gegevens van de databank ‘Jongeren in Vlaanderen. 
Gemeten en geteld’ worden gebruikt (secundaire data-analyse) (N=4829). 

Onderzochte 
groep  

4829 Vlaamse jongeren tussen 11 en 21 jaar oud, die uit 95 verschillende Vlaamse scholen 
komen. De data werden verzameld in het schooljaar 1998-1999. 

Bereik Regionaal (Vlaanderen) 
 
 
7. Resultaten 
 
 1.Uit de analyses blijkt in de eerste plaats dat zowel familie, school als verlies strain wel 

degelijk aan delinquent gedrag gelinkt kunnen worden. 
2. Jongens ervaren meer schoolproblemen, meisjes rapporteren meer verlies. Familie 
strain wordt door beide geslachtsgroepen even vaak gerapporteerd. 
3. Meer adolescenten dan pre-adolescenten rapporteren in het afgelopen jaar strain 
meegemaakt te hebben. 
4. Het effect van leeftijd noch van geslacht wordt gemedieerd door strain. Een 
verschillende strainervaring kan dus geen verklaring bieden voor leeftijds- en 
geslachtsverschillen in delinquentie. 
5. Er wordt een significante interactie vastgesteld tussen leeftijd en school strain enerzijds, 
en tussen geslacht en verlies strain anderzijds. De richting van deze interacties is echter 
tegen de verwachtingen: strain blijkt net sterker samen te hangen met delinquentie onder 
meisjes en pre-adolescenten. Dit verrassende effect wordt verklaard aan de hand van 
kenmerken van de steekproef. Net omdat de (pre-)adolescentie een periode is waarin 
delinquent gedrag sterk toeneemt – waardoor het bijna als een maatschappelijk ‘normaal’ 
gedrag beschouwd kan worden -  zou het kunnen dat de ervaring van strain eerder een 
verklaring biedt voor jeugddelinquentie dat buiten ‘het normale’ valt. Voor meisjes en 
jongere kinderen is delinquent gedrag een zeldzamer fenomeen, mogelijk dient voor hen 
een extra ‘push’ aanwezig te zijn alvorens het tot stand komt 
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