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SAMENVATTING (summary) 

 

Lange tijd is er weinig aandacht geweest voor meisjescriminaliteit in de 

wetenschap, zeker als we dat vergelijken met de aandacht die er voor 

criminele jongens was. Nu echter steeds meer meisjes in contact komen met 

de politie, neemt de noodzaak toe om meer te weten over hoe hiermee om te 

gaan. Het is van belang om te weten welke factoren meisjesdelinquentie 

beïnvloeden aangezien er geïntervenieerd zal moeten worden op 

risicofactoren voor meisjesdelinquentie om het delinquente gedrag terug te 

dringen. Daarom richt dit proefschrift zich in de eerste plaats op het 

vaststellen van welke factoren gerelateerd zijn aan meisjesdelinquentie. 

Hierbij wordt ook nagegaan of deze factoren gelijk zijn aan de factoren die 

zijn gerelateerd aan jongensdelinquentie. Een ander doel van dit proefschrift 

is verklaringen zoeken voor het structurele sekseverschil in de prevalentie 

van delinquentie, een verschil waarover nog weinig bekend is. 

Om eerst een compleet beeld te krijgen van de omvang, aard en trends 

van crimineel gedrag van meisjes en jongens, zijn zowel zelfrapportages als 

politieregistraties bekeken. Minder meisjes dan jongens blijken delicten te 

plegen, ongeacht de bron van gegevens en ongeacht het type delict. 

Desalniettemin blijken de sekseverschillen het grootst binnen de 

geregistreerde criminaliteit, wat deels lijkt te duiden op een verschil in 

behandeling door politie en justitie tussen meisjes en jongens en deels op 

selectieve zelfrapportage. Volgens beide bronnen piekt meisjescriminaliteit 

op 15-jarige leeftijd. Jongensdelinquentie piekt echter op 16-jarige leeftijd 

volgens zelfrapportages en op 19-jarige leeftijd volgens politiecijfers. Op 

grond van bestudering van zelfrapportage- en politiegegevens kan 

geconcludeerd worden dat meisjescriminaliteit de afgelopen jaren relatief 

harder is gestegen dan jongenscriminaliteit.  

Wat betreft het eerste doel van dit proefschrift, blijken meisjes en 

jongens veel gemeenschappelijke risicofactoren voor delinquentie te hebben. 

Vooral op het gebied van persoonlijkheid, bepaalde opvoedingskenmerken 

(meer specifiek: monitoring, harde disciplinering, het aantal regels thuis, de 

mate waarin ouders informeren naar hun kinderen en de mate waarin ouders 

zich bemoeien met school) en leeftijdsgenoten. Hiernaast zijn er een aantal 

unieke factoren voor meisjes- en jongensdelinquentie. In het individuele 

domein blijken vooral geboortecomplicaties uniek gerelateerd aan 

delinquentie van jongens, en mentale gezondheidsproblemen aan dat van 

meisjes. In het gezinsdomein zijn er vooral unieke factoren met betrekking 

tot moeder. Verschillende unieke moederfactoren zijn gevonden voor 

jongens en voor meisjes, terwijl factoren met betrekking tot vader niet 

seksespecifiek zijn. Hiernaast is het bijzonder dat factoren die uniek zijn 

voor meisjesdelinquentie vaak te maken hebben met de ernst van risico’s, 

zoals het aantal negatieve levensgebeurtenissen, de mate van delinquentie 

van vrienden en dat van de beste vriend.  



Voor het tweede doel van dit proefschrift, zijn drie mogelijke 

verklaringen voor het sekseverschil in delinquentie onderzocht: de exposure 

hypothese, de vulnerability hypothese en de threshold hypothese. De 

exposure hypothese beweert dat meisjes minder worden blootgesteld 

(exposed) aan risicofactoren en meer aan beschermende factoren. Hierdoor 

lopen zij minder risico om delinquent te zijn. Deze hypothese is grotendeels 

bevestigd in dit proefschrift. In vergelijking met jongens, zijn meisjes meer 

open over zichzelf naar hun moeder (disclosure) en vergaren moeders meer 

informatie over hun dochter (solicitation). Beide factoren hebben een 

beschermend effect op delinquentie. Aan de andere kant worden jongens 

juist meer blootgesteld aan delinquente vrienden, een risicofactor voor 

delinquentie. Het verschil in blootstelling aan deze drie risicofactoren tussen 

jongens en meisjes blijkt gerelateerd aan het sekseverschil in delinquentie.  

De vulnerability-hypothese is niet bevestigd in dit proefschrift. Volgens 

deze hypothese zijn meisjes meer sensitief (vulnerable) voor beschermende 

factoren dan jongens en minder sensitief voor risicofactoren. In dit 

proefschrift worden wel sekseverschillen gevonden in sensitiviteit voor 

verschillende factoren, maar niet altijd in de richting die deze hypothese zou 

ondersteunen. Zo blijkt steun van moeder, naar verwachting, een sterker 

beschermend effect te hebben op meisjes dan op jongens, maar blijkt 

controle door moeder een beschermend effect te hebben op jongens en juist 

een risico-effect op meisjes. Daarnaast blijkt de mate van delinquentie van 

de beste vriend een risico voor delinquentie van meisjes, maar niet voor dat 

van jongens. Ook blijkt dat meisjes in algemene zin meer risicofactoren 

hebben dan jongens, wat men ook niet zou verwachten op basis van de 

hypothese. Meisjes hebben echter ook meer beschermende factoren dan 

jongens.  

Verschillen in blootstelling en sensitiviteit blijken soms ook gelijktijdig 

plaats te kunnen vinden, en wel als het gaat om opvoedingsfactoren van 

moeder. Het samengaan van de verschillen in blootstelling en kwetsbaarheid 

zijn echter niet gerelateerd aan het sekseverschil in delinquentie.  

De threshold-hypothese, die ervan uit gaat dat meisjes een hoger aantal 

risico’s hebben dan jongens voordat zij delinquent worden, is ook niet 

bevestigd. Delinquente meisjes blijken geen hoger risiconiveau te hebben 

dan delinquente jongens. Ook het onderzoek naar de locatie van de threshold 

levert geen bewijs dat de threshold hoger ligt voor jongens dan voor meisjes, 

voor zowel delinquentie tijdens de late kindertijd (10 tot 12 jaar) als tijdens 

de adolescentie (13 tot 16 jaar). Wel blijkt de relatie tussen het aantal risico’s 

en de kans op delinquentie kwadratisch te zijn voor meisjes, in tegenstelling 

tot de lineaire relatie bij jongens. Dit wijst erop dat de kans op delinquent 

gedrag relatief steeds groter wordt bij meisjes, naarmate de risico’s 

toenemen.  

In het kort heeft dit proefschrift laten zien dat de relatie met moeder en 

het aantal delinquente vrienden belangrijke ingrediënten zijn voor het 



sekseverschil in de prevalentie van delinquentie. Hiernaast zijn bepaalde 

moederfactoren en mentale gezondheidsproblemen unieke risicofactoren 

voor meisjes. Verschillen in sensitiviteit aan factoren kunnen geen 

verklaring bieden voor het sekseverschil in delinquentie. Bovendien blijken 

meisjes en jongens een gelijke threshold voor delinquentie te hebben.  

 

 


