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2. Abstract 
 

In de loop der tijd is veel onderzoek gedaan naar de invloed van gezinsfactoren op delinquent gedrag. Deze 

studies richtten zich echter voornamelijk op adolescenten en niet op jongvolwassenen; de aandacht was daarom 

vooral gericht op de analyses van cross-sectionele associaties en korte termijnseffecten in plaats van lange 

termijnseffecten. In deze studie staan de lange termijnseffecten van gezinsfactoren op delinquent gedrag in de 

jongvolwassenheid centraal. Hiervoor worden twee longitudinale datasets gehanteerd, namelijk de Pittsburgh 

Youth Study en het Nijmeegs Gezinsonderzoek. 
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5. Onderzoeksvraag 

 

Onderzoeksvraag 1.Verklaren gezinsfactoren het delinquente gedrag in de jongvolwassenheid? 

 

2. Kunnen opvoedingsstijlen delinquent gedrag tijdens de jongvolwassenheid verklaren? 

 

Hypothesen / 

 

 

6. Methode 
 

Onderzoeks-

methode 

Longitudinale bevragingen aan de hand van schriftelijke gestandaardiseerde vragenlijsten 

Onderzochte 

groep  

Pittsburgh Youth Study: eerste meting in 1987 bij 856 jongens van gemiddeld 13.2 jaar; bij 

506 jongens werden 16 maal aan vervolgmetingen onderworpen tot de leeftijd van 25 jaar. Bij 
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de 20- tot 25-jarigen rapporteerde 35.4% delinquent gedrag 

Nijmeegs gezinsonderzoek: bestaat uit drie metingen (1990, 1995, 2000). De groep jongens 

bestaat uit 394 personen, bij de eerste meting tussen 9 en 17 jaar oud. In het jaar voorafgaand 

aan de meting van 2000 rapporteerde18% van de jongens delinquent gedrag 

 

Bereik / 

 

 

7. Resultaten 
 

Lange 

termijnseffecten van 

gezinsfactoren 

 

In de Pittsburgh studie bleek dat een lage betrokkenheid tussen kind en ouder, weinig 

ouderlijke supervisie en weinig tijd doorbrengen met het kind de kans op delinquent 

gedrag in de jongvolwassenheid verhogen. Gezinsfactoren bleken echter geen invloed 

meer te hebben op delinquent gedrag wanneer de gezamenlijke invloed van agressie van 

het kind, demografische factoren en gezinsfactoren werd onderzocht. In dit geval bleef 

enkel etniciteit overeind als significante factor. 

De resultaten van de Nederlandse monitor toonden aan dat later delinquent gedrag werd 

voorspeld door een gezinsklimaat met weinig orde en structuur, de mate waarin 

activiteiten en relaties binnen het gezin verlopen volgens vaste regels en gewoonten. 

 

Het effect van 

opvoedingsstijlen 

Omdat stijlen samengesteld zijn uit combinaties van opvoedingsgedragingen werd een 

sterker effect verwacht van deze factoren. Dit bleek echter niet het geval te zijn. opvallend 

was wel dat de resultaten in de Nederlandse monitor suggereerden dat er wel bij meisjes 

een effect zou kunnen zijn van opvoedingsstijlen, maar dit werd in deze studie niet verder 

onderzocht. 

 

  

 

  

8. Publicaties op basis van hetzelfde onderzoek 
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