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wisten we meteen dat we op medewerking van een aantal mensen moesten rekenen. Zo hadden we 
bijvoorbeeld voor ogen dat we een enquête gingen voeren.  
 
Geen van ons had echt ervaring met het voeren van een onderzoek of met het projectthema. We 
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even willen bedanken.  
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konden we altijd terecht met vragen. Ze stond ons altijd bij met raad en daad en was altijd eerlijk. Ze 
was ook een hele steun wanneer we moeilijke periodes doorstonden.  
 
Voor ons project moesten we ook een internationale studiereis doen. We hebben gekozen om naar 
Amsterdam te gaan. Hier verkregen we veel nuttige informatie. Bij deze willen we dan ook iedereen 
bedanken die ons heeft willen ontvangen om ons informatie te verstrekken. We denken dan aan 
organisaties zoals Spirit, No Limit, Altra en Streetcornerwork.  
 
Een woord van dank gaat ook uit naar de tien personen die we mochten interviewen. Door hen te 
interviewen hebben wij een beeld kunnen vormen over wat er leeft onder hulpverleners in verband met 
onze doelgroep en ons onderzoek. 
 
Natuurlijk was ons onderzoek nooit gelukt als we geen mensen vonden die onze enquête wilden 
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I n l e i d i n g  
 
In ons laatste jaar Orthopedagogie aan de Katholieke Hogeschool Limburg kregen we de opdracht om 
een project uit te werken. Wij kozen voor het project ‘stoute en gemene meisjes’. Dit was voor ons 
allen onze eerste keuze. Vandaar dat we meteen gestart zijn met een hoge motivatie. 
 
De verwachtingen van onze projectbegeleider waren dat we een onderzoek zouden doen naar ‘stoute 
en gemene meisjes’ en of deze meer voorkomen dan vroeger. 
 
Allereerst moesten we beginnen met het afbakenen van de term ‘stout en gemeen’. Door te 
brainstormen hebben we een aantal termen kunnen samenvoegen om zo tot een algemene 
omschrijving voor ‘stout en gemeen’ te komen. Een grote hulp hierbij waren de artikels die we van 
onze projectbegeleider kregen.  
 
Hierna zijn we meteen begonnen om de vragen van onze enquête op te stellen. Dit moest snel gaan 
zodat we de enquête zo vlug mogelijk konden verspreiden. We kwamen tot deze vragen door onze 
eigen algemene omschrijving voor ‘stout en gemeen’ voor ogen te houden. Omdat we een grote en 
gedifferentieerde groep wilden bereiken, kozen we ervoor om de enquête via het Internet en in 
middelbare scholen te verspreiden.  
 
Later zorgden we ervoor dat onze theorie vorm kreeg. Toen we aan onze theorie begonnen te werken 
dachten we meteen aan onder andere cijfermateriaal en verklaringen voor ‘stout en gemeen’ gedrag. 
We hebben ook geprobeerd om onze theorie te baseren op het hier en nu, op wat er tegenwoordig in 
onze maatschappij leeft. We gebruikten hiervoor niet enkel de artikels maar ook veel literatuur.  
 
Na het stopzetten van de enquêtes zijn we begonnen met de verwerking ervan. We hoopten hieruit 
enkele belangrijke conclusies te kunnen trekken. Het maken van grafieken van de eindresultaten hielp 
ons hierbij. 
 
Ook hebben we de opdracht gekregen om een aantal opvoeders die met onze doelgroep werken te 
interviewen. Dit om een beeld te krijgen van wat hulpverleners denken over ons thema. Wij kozen 
echter voor een bredere aanpak en interviewde dus niet enkel opvoeders. We hebben ook een 
politieagent, maatschappelijk assistenten, een cipier en een medewerker van de jeugdrechtbank aan het 
woord gelaten. De verscheidenheid in de geïnterviewden was voor ons belangrijk om een bredere kijk 
te krijgen.  
 
In het kader van ons project gingen we op internationale studiereis. Deze reis bood ons een verruimd 
perspectief met andere invalshoeken. Ook bood het een meerwaarde om meerdere specifiek gerichte 
jeugdvoorzieningen in een andere cultuur te leren kennen. We kozen ervoor om naar Amsterdam te 
gaan. Een aanleiding hiervoor waren enkele artikels waarin beschreven stond dat de criminaliteit bij 
meisjes is gestegen. We gingen langs bij Altra Jeugdzorg, Spirit, Streetcornerwork en No Limit. Dit 
was zeer leerrijk voor ons. We kregen veel nuttige informatie die ons hielp bij het verwerken van ons 
thema. Ook hebben we enkele duidelijke verschillen ontdekt tussen de Nederlandse en Belgische 
problemen en aanpak. Doorheen dit projectboek zullen we de informatie die we tijdens deze studiereis 
hebben opgedaan aanhalen. De volledige verslagen zijn terug te vinden in de bijlage. 
 
Het maken van dit project was voor ons een leerrijke ervaring. Hopelijk is het lezen van ons 
projectboek even leerrijk voor jullie. 
 
Veel leesplezier! 
 
 
 



 
 

DEEL I: THEORETISCHE ONDERBOUW 
 



 
 

D E E L  I :  T H E O R E T I S C H E  O N D E R B O U W  

1 Inleiding 

Om te beginnen geven we een theoretische achtergrond. We bespreken de omschrijving van ‘stout en 
gemeen’ en de volgens ons hieronder horende onderwerpen. Vervolgens lichten we onze doelgroep 
toe. We beschrijven ook de risicofactoren voor ‘stout en gemeen’ gedrag. Dan bespreken we de 
verschillende mogelijk oorzaken van dit gedrag. We vinden het ook belangrijk om een eventuele 
aanpak toe te lichten. Ten slotte geven we enkele cijfers van de huidige situatie. 
In dit theoretische gedeelte hebben we ons gericht op zowel jongens als meisjes met de bedoeling om 
het verschil tussen beide geslachten te kunnen aantonen. 

2 Omschrijving ‘stout en gemeen’ 

2.1 INLEIDING 

Om te beginnen, geven we het begrip ‘stout en gemeen’ een invulling. ‘Stout en gemeen’ zijn twee 
begrippen die een ruime invulling kunnen krijgen. Daarom hebben wij deze twee begrippen 
gespecificeerd tot onderstaande gedragingen, die we ook hebben doorgetrokken naar onze enquête.  
De verschillende onderwerpen die hieronder besproken worden, zijn enkele onderwerpen die volgens 
ons deel uit maken van ‘stout en gemeen’ gedrag. We kunnen stellen dat iemand ‘stout en gemeen’ is 
wanneer hij/zij onderstaande gedragingen meerdere malen stelt. Dit is geen absolute definiëring van 
‘stout en gemeen’. We willen er de nadruk op leggen dat wij zelf gekozen hebben voor deze invulling 
van het begrip ‘stout en gemeen’. 

2.2 HET GEBRUIK VAN VERDOVENDE MIDDELEN 

Met verdovende middelen bedoelen we middelen die invloed hebben op ons bewustzijn en gebruikt 
worden als genotsmiddel.  
Er zijn 3 verschillende categorieën van drugs, namelijk: 

- Verdovende of dempende middelen: zorgen voor een slaperig gevoel, trage reactie en 
dempen van de gevoelens. Bijvoorbeeld: alcohol, cannabis en heroïne. 

- Opwekkende of stimulerende middelen: bewustzijnsstimulerende middelen. Zorgen voor 
versnelde hartslag, verhoogde lichaamstemperatuur en stellen het slaperig gevoel uit. 
Bijvoorbeeld: cocaïne, speed en nicotine. 

- Hallucinogenen of bewustzijnsverruimende middelen: zorgen voor een verstoorde 
waarneming van de buitenwereld en voor het foutief inschatten van gevoelens. Bijvoorbeeld: 
XTC. 

 
Middelen worden om veel uiteenlopende redenen gebruikt. Mogelijke redenen zijn onder andere de 
aangename effecten en de gezelligheid van het samen gebruiken. Jongeren grijpen tijdens hun 
adolescentie naar drugs om uitdagingen en ontwikkelingstaken aan te kunnen. Uit onderzoek blijkt dat 
er veel verschillende en tegenstrijdige motieven zijn waarom jongeren gebruiken. Mogelijke motieven 
kunnen zijn: uit nieuwsgierigheid, om zich goed te voelen, voor de kick, voor de stemming, om de 
werkelijkheid te ontvluchten en omdat ze onder stress staan. 
 
Problematisch druggebruik moet vanuit een aantal invalshoeken bekeken worden. Men moet kijken 
naar de: 

- Gezondheid: het effect van (illegale) drugs is onvoorspelbaar en daardoor weet men niet wat 
het effect is op het lichaam.  

- Veiligheid: door bepaalde middelen is er een vermindering in aandacht, wanneer men zich in 
het verkeer bevindt kan dit zeer gevaarlijk zijn.  
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- Wettelijke status: omdat er veel illegale drugs zijn, is het bezit en verkoop ervan strafbaar. 
Vooral meerderjarigen die in contact komen met justitie kunnen ingrijpende maatregelen 
opgelegd krijgen. 

- Leefstijl en afhankelijkheid: er wordt een onderscheid gemaakt tussen lichamelijke en 
psychische afhankelijkheid. Lichamelijk is wanneer bij afwezigheid van de drug de persoon 
ziek wordt. Psychische afhankelijkheid wordt bepaald door de drug, de persoonlijkheid van de 
gebruiker en de omgevingsfactoren. 

Hieronder worden enkele cijfergegevens weergegeven in verband met dit onderwerp. 

Onderzoek van Vereniging voor alcohol-en andere drugsproblemen (VAD)1 in 2005-2006 toonde aan 
dat 8,5% van de Vlaamse leerlingen in het secundair onderwijs tijdens het voorbije jaar cannabis 
gebruikte, dubbel zoveel jongens (11,6%) als meisjes (5,4%). Het cannabisgebruik neemt toe met de 
leeftijd: 2% van de 12-14-jarigen gebruikte in 2005-2006 cannabis; voor de 15-16-jarigen was dit 
9,5% en voor de 17-18-jarigen 21,7%. 
2,7% van de jongeren gebruikte in 2005-2006 minstens één keer per week cannabis, 5,8% deed dit 
minder vaak. 0,3% gebruikte regelmatig XTC, 0,2% amfetamines. Als we kijken naar de informatie 
die we tijdens onze internationale studiereis verkregen, zien we dat cannabis in Amsterdam zeer vaak 
gebruikt wordt. Dit kan ook een gevolg zijn van het feit dat cannabis in Nederland legaal is. De vier 
voorzieningen waaraan wij een bezoek brachten waren het hier allemaal mee eens.  
De cijfers tonen aan dat veel jongeren die illegale drugs gebruiken, slechts af en toe gebruiken. Vaak 
gaat het om experimenteren. Cannabis is ook de populairste illegale uitgaansdrug. Een onderzoek van 
Vereniging voor Alcohol- en andere Drugsproblemenn (VAD) in het Vlaamse uitgaansleven (2005) 
toont aan dat 38,4% van de bevraagde uitgaanders cannabis gebruikte in 2005 en 11,6% zelfs 
dagelijks. De gemiddelde leeftijd van de bevraagde uitgaanders was 22 jaar en 8 maanden. Eén op de 
zes gebruikte in 2005 XTC, voor cocaïne is dat één op de acht. Het speedgebruik ligt lager. 
 
Uit een ander onderzoek van Lemmers (2008) in Nederland blijkt dat jongeren tussen 12 en 16 jaar 
veel, vaak en vroeg beginnen met het drinken van alcohol. Vooral het alcoholgebruik bij jonge meisjes 
van 12 tot en met 14 jaar is onrustwekkend. In 1999 had 57% van deze meisjes ooit alcohol 
gedronken, in 2005 was dit al 70%. Het zogenaamde ‘binge drinking’ (per keer 5 of meer glazen 
alcohol) komt net zo vaak voor bij meisjes als bij jongens. In dat opzicht gaan jongens en meisjes 
steeds meer op elkaar lijken Ook tijdens onze internationale studiereis werd dit aangehaald door Spirit. 
Wel zeiden ze dat alcohol nog steeds minder geconsumeerd wordt dan cannabis. We mogen hier wel 
geen conclusies uit trekken omdat dit om meningen van werknemers in de voorziening gaat.  
Het was ook bij Spirit dat ze dit cannabisgebruik geen probleem vonden. Volgens hen zijn jongeren 
minder agressief bij cannabisgebruik dan bij alcoholconsumptie. Jongeren onder invloed van cannabis 
zijn veel rustiger en plegen minder criminele feiten. Dit wil niet zeggen dat ze het cannabisgebruik 
promoten.  

2.3 SEKSUELE LOSBANDIGHEID  

We willen graag weten of de meisjes nu op jongere leeftijd en met meer partners seksueel contact 
hebben. Daarom zochten we enkele factoren die hier invloed op kunnen hebben en om welke redenen 
jongeren dit doen.  
Voor jongeren uit risicogroepen (allochtonen, lager opgeleide jongeren en jongeren met een 
beperking) kan seks een middel zijn om iets te verkrijgen wat ze nodig hebben of wat ze willen, 
bijvoorbeeld aandacht, geld of een betere positie in de groep. Ze kunnen seks ook gebruiken als 
overlevingsgedrag (doordat ze die middelen verkrijgen). De omstandigheden van een jongere, zoals 
eenzaamheid, armoede, weinig aandacht thuis en een geseksualiseerde maatschappij maken het niet 
makkelijk om zelf te voelen wat ze willen en dat ook te durven zeggen. 

                                                      
1 www.vad.be 
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Verdovende middelen zorgen ervoor dat remmingen verminderen, hierdoor kunnen ze losser zijn dan 
ze zelf willen.   
 
Grensoverschrijdend seksueel gedrag komt veel voor. Uit een aantal recente Nederlandse studies die 
we terugvonden op de site van Movisie2 is gebleken dat jongeren veelvuldig geconfronteerd worden 
met ongewenste seksuele toenaderingen of gedwongen worden tot seksuele handelingen (18% van de 
meisjes, 4% van de jongens). Het gaat om zeer uiteenlopende situaties. Een positief zelfbeeld, veel 
interactie, een goede sociale integratie tijdens de schooltijd en een goed en warm gezinsklimaat zijn 
factoren die bescherming bieden tegen ongewenst gedrag.  
 
In Nederland komt er een maatschappelijke discussie over de "losgeslagen seksmoraal van de jeugd". 
Van Soest & Wiggers (2008) halen aan dat de Nederlandse Minister Rouvoet van Jeugd en Gezin 
aankondigde dat dit een groeiende problematiek is. Dit gebeurt naar aanleiding van een verkennend 
onderzoek van Child Focus rond dit thema. Hieruit bleek dat jongeren zich prostitueren op het internet 
in ruil voor bijvoorbeeld belwaarde voor hun gsm. Volgens de minister wordt een meisje gezien als 
gebruiksartikel en seks als ruilmiddel. Liefde speelt geen rol meer. Hij noemt het een maatschappelijk 
probleem. Veel kinderen hebben een scheef beeld van seks, vriendschappen en relaties. En dat kan 
geen gezonde invloed hebben op de samenleving, volgens de minister. Volgens hem staat er een 
generatie op het spel. Hij vindt dat het niet om kleinigheden gaat maar dat het een ernstig probleem 
wordt. Met als gedeeltelijke oorzaak dat ouders vaak niet weten wat hun kinderen allemaal 
bezighoudt. 
 
Een vaak voorkomend fenomeen in Amsterdam, is het zogenaamde ‘loverboycircuit’. Dit houdt 
volgens onze contactpersonen in dat jongens (loverboys) meisjes affectie, liefde, bescherming en 
goederen aanbieden. Hierdoor gaan de meisjes zich gevleid voelen. Het meisje zal subtiel gedwongen 
worden tot seksuele handelingen met deze jongen en zijn vrienden. Uiteindelijk wordt het meisje 
onder druk gezet om zich te prostitueren en de opbrengsten aan haar loverboy te geven. Er werd ook 
aangehaald dat dit fenomeen steeds meer bij meisjes voorkomt en dus ‘lovergirlcircuit’ genoemd 
wordt.  
Zowel Spirit, Altra Jeugdzorg en Streetcornerwork haalden aan dat veel meisjes worden aangemeld 
omwille van prostitutie.  

2.4 LIEGEN 

Bijna ieder kind vertelt wel eens een leugentje. Dit kan ook incidenteel zijn, dan is dit niet 
noodzakelijk een probleem. Het kan moeilijk zijn voor een kind om altijd de waarheid te vertellen. 
Ook zijn er verschillende redenen voor het vertellen van een leugen, bijvoorbeeld als het kind de 
schuld wil ontkennen wanneer het iets fout heeft gedaan. Maar ook kan het kind zich beter voordoen 
dan het is zodat het beter geaccepteerd wordt door zijn ouders en vriendjes. Zo kan een leugen ook een 
vorm van opscheppen zijn. Bij een incidentele leugen is het nodig om te zoeken naar het doel van het 
kind achter de leugen. Maar wanneer het kind systematisch en met opzet liegt, moet het liegen zelf 
aangepakt worden. Volgens Van der Ploeg (1998) liegen 15% van alle kinderen wel eens met opzet, 
waarbij we zien dat jongens wat vaker liegen (15- 20%) dan meisjes (10- 15%).  
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen liegen en jokken. Bij jongere kinderen spreken we over het 
algemeen van jokken. Jonge kinderen zijn nog niet instaat de waarheid bewust te verdraaien, omdat 
een jong kind nog niet objectief naar de waarheid kan kijken. Pas wanneer het kind beseft dat hetgeen 
hij/zij zegt niet waar is en het kind bewust de waarheid verdraait om een onaangenaam gevolg van het 
eigen gedrag te voorkomen, spreken we van liegen. 
Volgens Feddema (1998) speelt de ouder ook een belangrijke rol. De ouder is een voorbeeld voor zijn 
kind en zal zelf de waarheid moeten spreken en anders zijn verantwoordelijkheid opnemen voor zijn 
daden. Ook een leugentje om bestwil kan door een kind verkeerd opgevat worden. Wanneer er tegen 
de buurvrouw gezegd wordt dat haar jurk mooi is maar er aan tafel besproken wordt wat een vreselijke 

                                                      
2 www.movisie.nl 
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creatie deze jurk was, kan een kind hierdoor het idee krijgen dat liegen dus mag, terwijl een 
volwassenen best het verschil begrijpt tussen een leugentje om bestwil en een echte leugen. 

2.5 AUTOMUTILATIE 

Wanneer iemand zichzelf verwondt, zal men dit niet altijd als stout en gemeen gedrag zien. Toch 
hebben we dit onderwerp toegevoegd aan onze omschrijving van stout en gemeen, omdat 
zelfverwonding (automutilatie) een vorm is van internaliserend gedrag (Steerneman, Vandormael & 
Coolen, 2004). Dit is een vorm van stout en gemeen gedrag dat de persoon op zichzelf richt. Dit 
internaliserend probleemgedrag komt vaker voor bij meisjes dan bij jongens.  
 
Volgens Claes & Vandereycken (2007) is de term automutilatie ruimer dan enkel zelfverwonding en 
verwijst het ook naar alle vormen van gedrag die schadelijk zijn voor de eigen gezondheid en het 
welzijn. Zowel direct schade toebrengen aan het eigen lichaam (snijden) als indirect (drugs, 
uithongeren,…)  
 
Delfos (www.ouders.nl, 2005) geeft aan dat het bij zelfverwonding vaak gaat om snijden, waarbij 
vooral de armen bekrast worden en in mindere mate de benen en de buik. Andere vormen zijn: 
brandwonden toebrengen en pijnlijke bewegingen moeten maken. Zelfbeschadiging onder pubers 
neemt toe. Het gaat daarbij vooral om meisjes. Gelukkig neemt het niet zó sterk toe dat het merendeel 
van de meisjes het inmiddels zou doen; het gaat nog steeds om een kleine groep.  
Bij meisjes gaat het vooral om aandacht voor hun persoonlijke verdriet en problemen. Bij jongens gaat 
het vaak om aandacht voor hun durf en weerstand tegen pijn. Bij pubers kan zelfbeschadiging ook 
spelen wanneer er sprake is van verwarring omtrent hun seksuele identiteit. Zeker bij jongens kan 
zelfbeschadiging dan een rol gaan spelen.  
 
In een onderzoek bij West- en Oost-Vlaamse leerlingen van 14 tot 17 jaar kwamen de volgende cijfers 
naar voren:  
 
Tabel 1: Aantal jongeren dat ooit zelfbeschadigend gedrag heeft vertoond ingedeeld per geslacht en per 
hoeveelheid.  
 
 Jongens  Meisjes 
Één keer  5,3% 11% 
Meerdere keren 2,7% 7,3% 
Totaal  8% 18,3% 
Bron: Claes, L., Vandereycken, W. (2007) 
 
In totaal hebben 13,1% van de ondervraagden van bovenstaand onderzoek ooit zelfbeschadigend 
gedrag vertoond. Op gebied van leeftijd was de piek te vinden bij de zeventien jarigen. Hier had 
10,8% zelfbeschadigend gedrag gesteld.  
 
De hulpverleners van de vier voorzieningen in Amsterdam vertelden ons dat automutilatie, in 
tegenstelling tot in Vlaanderen, niet als zo’n groot probleem beschouwd wordt.  

• Zelfmoord 
We plaatsen zelfmoord of een zelfmoordpoging bij automutilatie omdat dit een vorm is van 
lichamelijk leed toebrengen aan zichzelf. Denk maar aan het proberen van de polsen over te snijden of 
een teveel aan medicatie nemen. Dit wil niet zeggen dat we er vanuit gaan dat ieder stout of gemeen 
meisje hieraan denkt of al eens een poging heeft ondernomen. Dit is een groeiend maatschappelijk 
probleem bij jongeren. Het is de tweede grootste doodsoorzaak bij de min-25-jarigen. Ook blijkt uit 
onderzoek dat veel jongeren een poging ondernemen.  
 
Zelfmoord is gedrag dat de persoon zelf ondernomen heeft met het doel op een dodelijke afloop. Ook 
is dit het gedrag dat de persoon stelt om zo gewenste veranderingen te bewerkstelligen (Diekstra, 1981 
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in Andriessen, 2000). Er wordt een onderscheid gemaakt tussen drie begrippen, namelijk een 
suïcidepoging, parasuïcide en suïcide ideatie. Bij een poging is het hoofddoel om te sterven, bij 
parasuïcide is dit niet zo. De intentie bij parasuïcide kan ook aandacht trekken zijn (Andriessen 2000). 
Suïcide ideatie zijn zelfmoordgedachten en -wensen, met eventuele plannen om zelfmoordpogingen te 
ondernemen en de signalen die de persoon hierbij uitzendt.  
 
Op de site van Leids Congres Bureau3 vonden we enkele cijfers rond zelfmoord bij jongeren in 
Nederland. Bij 15-24 jarigen is zelfmoord de tweede doodsoorzaak. Er is in de voorbije jaren een 
stijging in zowel de absolute als relatieve cijfers. De stijging is wel duidelijker bij mannen dan bij 
vrouwen. Dit is de enige leeftijdsgroep die zo een sterke stijging kent. (Jeugdmonitor Rotterdam, 
2005-2006) 
 
Tabel 2: Zelfmoord en zelfmoordpogingen bij Nederlandse middelbare scholieren in 2005-2006. 
Weergegeven in percentages.  
 
 Jongens Meisjes  
Serieuze zelfmoordgedachte 13,3% 26,4% 
Zelfmoordpoging 3,6% 9,2% 
Bron: Jeugdmonitor Rotterdam, 2005-2006. 
 
Volgens Andriessen (2000) is de gemiddelde leeftijd waarom zelfmoordgedrag aanvangt in de loop 
van de voorbije decennia toegenomen. Oorzaken hiervan zijn het vroeger ingaan van puberteit, 
vroegere depressies, onevenwicht tussen lichamelijke rijpheid en psychische rijpheid. Er zijn veel 
oorzaken en risicofactoren, meestal is het een opeenstapeling van meerdere factoren. Een opvallende 
factor is het verband tussen het gebruik van middelen en zelfmoord.  

2.6 PESTEN/UITSLUITEN 

Pesten onderscheiden we van andere communicatieproblemen als onder andere plagen en ruziën. 
Duthoo (2000) verwijst naar pesten ‘’wanneer een persoon wordt gepest of getreiterd als hij 
herhaaldelijk en langdurig blootstaat aan negatieve handelingen (verbaal, fysiek, via bezittingen, 
uitsluiting), verricht door één of meer personen, met de bedoeling te laten merken dat hij een 
waardeloos figuur is’’ (2000, p. 215). 
De helft van de pesterijen gebeuren verbaal (bijvoorbeeld roddelen), maar er kunnen ook fysieke 
pesterijen zijn (bijvoorbeeld schoppen) en zelfs pesterijen gericht op bezittingen van het slachtoffer 
(bijvoorbeeld een kras op de auto zetten). Pesten komt vooral voor op plaatsen waar weinig toezicht is 
zoals op een speelplaats. Het is een groepsgebeuren, vaak zijn er meerdere pesters en slachtoffers. 
Anderen merken dit wel op maar durven vaak niet te reageren of tussen te komen.  
De pesters zijn meestal extrovert en actief in de groep, die vaak fysiek sterker zijn en zichzelf graag 
willen bewijzen. Ze kunnen moeilijk met kritiek om en zijn vaak niet geliefd in de groep. Degenen die 
gepest worden zijn opgedeeld in twee groepen: de passieve slachtoffers zijn meestal gevoelig, stil, 
onzeker, tonen niet dat ze zich willen verzetten,… Provocerende slachtoffers zijn vaak agressief 
waardoor ze irritatie oproepen bij hun omgeving. Een afwijkend uiterlijk kenmerk is niet altijd de 
oorzaak maar kan wel een aanleiding zijn tot pesterijen. Pesters komen zowel uit autoritaire als vrije 
gezinnen. Pesterijen kunnen ook beïnvloed worden door persoonlijke eigenschappen van de pester. 
Nog een belangrijke oorzaak is het erbij willen horen of opvallen bij de groep leeftijdsgenoten. Door 
het pestgedrag kan de persoonlijkheid van de pester beïnvloed worden. Uit onderzoek blijkt dan ook 
dat de pesters meer kans hebben om later in de criminaliteit te komen.  
Het is een agressief groepsproces dat destructieve gevolgen heeft voor de persoonlijkheid van het 
slachtoffer. Het zelfvertrouwen van het slachtoffer krijgt iedere keer opnieuw een deuk en hij kan zich 
waardeloos gaan voelen. Ook prestaties op school kunnen negatief beïnvloed worden. Vaak kunnen de 
slachtoffers met schuldproblemen kampen. Ze leggen de oorzaak van de pesterijen bij zichzelf. Ook 
kunnen ze agressief en woedend reageren. 

                                                      
3 www.leidscongresbureau.nl 
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Kolstein (2006) bestudeerde meisjes en jongens op gebied van pesten. Wanneer we kijken naar de 
verschillen tussen jongens en meisjes, zien we dat jongens vaker pesten dan meisjes. Jongens behoren 
vaker tot de groep agressieve slachtoffers. Deze kinderen pesten zelf en worden gelijktijdig gepest. Ze 
zijn niet geliefd bij hun klasgenoten. In hun reactie zijn ze vaak emotioneel, agressief en impulsief. 
Ook verliezen ze snel hun geduld in de omgang met anderen. Ze worden verworpen door de klas en 
reageren zich voortdurend af op klasgenoten. Deze groep blijkt vaak betrekkelijk klein te zijn, maar 
loopt wel het grootste risico op emotionele-, gedrags- en sociale problemen. Er is vaak sprake van een 
opeenstapeling van kwetsbaarheden wat zich kan uiten in allerlei gedragsproblemen. Meisjes behoren 
vaker tot de groep van niet-betrokkenen. Het grootste deel van de kinderen bevindt zich in deze groep, 
namelijk 50% tot 75%. Het blijkt dat deze groep het meest geliefd en populair is bij klasgenoten in 
vergelijking met de andere groepen. Ook zijn ze het meest coöperatief.  
Jongens zouden dus vaker dan meisjes de pester zijn, meisjes zijn vaker dan jongens de slachtoffers.  
Kinderen pesten vooral kinderen van hetzelfde geslacht. Men verwacht van meisjes dat ze een pro-
sociale houding hebben, behulpzaam zijn en zorgen voor anderen. Ze leren in hun opvoeding en op 
school om beleefd, geduldig en aardig te zijn. Hun empathisch vermogen is verder ontwikkeld in 
vergelijking met jongens. Men verwacht van jongens dat ze meedoen en stoer zijn voordat ze in een 
groep geaccepteerd worden. Van jongens wordt ook verwacht dat ze agressief zijn en vechten, van 
meisjes verwacht men dit niet. 
 
Rond dit klassieke pesten hebben we geen vragen opgenomen in onze enquête, maar toch vonden we 
het belangrijk om aan te halen. Ook is deze informatie nodig om de vergelijking te kunnen maken met 
cyberpesten.  

• Cyberpesten  
Een nieuwe trend is het zogenaamde cyberpesten. Cleemput & Vandebosch (2006) omschrijven dit als 
pesten door middel van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën zoals internet en gsm. Dit 
komt niet volledig overeen met het klassieke pesten omdat sommige kenmerken bij cyberpesten een 
andere invulling krijgen. Enkele verschillen: 

- Bij cyberpesten is de fysieke kracht niet langer het machtscriterium van de pester.  
- Er is niet altijd sprake van een vertrouwde context want men leert ook mensen online kennen. 

Dit zorgt voor een zekere anonimiteit die net een trigger kan zijn voor pesterijen via het 
internet of via gsm.  

- Beledigende commentaar kan in sommige gevallen gedurende lange tijd op het internet blijven 
staan. Een gesproken belediging verdwijnt onmiddellijk en wordt enkel gehoord door de 
personen die er op dat moment bij waren. Cyberpesten heeft dus een meer ‘duurzaam’ 
karakter. 

 
Er zijn ook verschillende vormen van cyberpesten. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen directe 
en indirecte vormen. Bij de directe vormen is het slachtoffer onmiddellijk betrokken, bij indirecte 
vormen weet het slachtoffer het niet altijd. Directe vormen zijn: iemand via het internet of gsm 
beledigen, bedreigen, seksueel suggestieve boodschappen versturen, obscene foto’s versturen of 
iemand uitsluiten uit een onlinegroep. Indirecte vormen zijn: het versturen van private of beschamende 
informatie over het slachtoffer, dit wordt ook wel ‘outing’ genoemd. Wat ook kan voorkomen is dat de 
dader zich maskeert. Dit houdt in dat de dader een andere identiteit aanneemt en op die manier zijn 
slachtoffer misleidt. Er is ook veel ruimte om creatief te zijn. Zo kan men een hele website wijden aan 
een bepaald persoon, maar allemaal vernederende informatie erop plaatsen. De fysieke kant van pesten 
is hier natuurlijk niet mogelijk, wel kan men eigendommen van het slachtoffer beschadigen door 
bijvoorbeeld een virus te zenden.  
 
Er is nog maar weinig onderzoek verricht naar het profiel van onlinedaders en -slachtoffers. Men 
vermoedt dat de daders vooral jongeren zijn die omwille van sociale verwachtingen niet zo vaak in het 
echte leven zouden pesten (bijvoorbeeld iemand die een hoge opleiding volgt). Men verwacht ook dat 
de daders zware internetgebruikers zijn die kennis hebben van geavanceerde internettoepassingen. Van 
de slachtoffers verwacht men dat ze ook het doelwit zijn van klassieke pesterijen. De slachtoffers 
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zouden dus zowel online gepest worden als in het dagelijks leven. Van hen wordt ook verwacht dat zij 
meer risicogedrag vertonen op het internet door bijvoorbeeld het online plaatsen van hun adres, 
foto’s,…  
 
In 2005 voerde de Universiteit Antwerpen een onderzoek naar cyberpesten bij jongeren in Vlaanderen. 
Er werden in totaal 2052 jongeren ondervraagd vanaf het vijfde jaar lager onderwijs tot en met het 
zesde middelbaar. Eén op tien jongeren was zelf slachtoffer geweest, bijna twee op tien beweerden dat 
ze dader waren en drie op tien beweerden dat ze getuige waren geweest van cyberpesten. In de toen 
laatste drie maanden waren er 61,9% slachtoffer, 52,5% dader en 76,3% omstaander geweest van 
minstens één vorm van mogelijk kwetsende internet- of gsm-praktijken. Er werd geen onderscheid 
gemaakt tussen jongens en meisjes.  
De vorm van cyberpesten die volgens zowel slachtoffers, daders als omstaanders het meest voorkwam 
was iemand misleiden door te doen alsof men iemand anders is via internet of gsm. Het tweede meest 
voorkomende was het beledigen van iemand of bedreigen via internet of gsm. Ook roddels verspreiden 
via internet of gsm werd vaak vermeld door de drie groepen.  
 
Men geeft aan dat de psychologische impact van cyberpesten nog veel groter kan zijn dan die van het 
traditionele pesten. Dit omwille van het feit dat de identiteit van de dader verborgen kan blijven en dat 
het pesten de hele dag door kan gaan. Dit werkt zenuwslopend.  
Jongeren moeten ook inzien dat anderen op deze manier viseren ook een vorm van pesten is. Dit 
beseffen de daders vaak niet. De slachtoffers van cyberpesten vertoonden vaker emotionele 
symptomen, gedragsproblemen, hyperactiviteit, aandachtsproblemen en problemen met 
leeftijdsgenoten. Maar ook de daders en getuigen van cyberpesten vertonen meer gedragsproblemen.  

• Uitsluiten 
Dit is niet hetzelfde als pesten. De Werkgroep Vredesopvoeding (1999) omschrijft uitsluiten als een 
proces waarin individuen of groepen stelselmatig naar de rand van de samenleving worden gedrukt. 
Die samenleving kan kleinschalig zijn, bijvoorbeeld een klas waarin één of enkele leerlingen uit de 
groep worden gepest. Dan zijn ze aangewezen op eigen overlevingsvaardigheden. Een gebrek aan die 
vaardigheden kan tot grote problemen leiden en zelfs tot zelfmoord. Een ander voorbeeld van een 
samenleving is een achterbuurt, hier is er dan sprake van sociaal isolement of sociale uitsluiting. De 
gevolgen voor de personen die hier wonen zijn zeer uiteenlopend. Sommige jongeren stoppen met 
school, anderen gaan drugs gebruiken, anderen komen terecht in de misdaad.  
 
In Amsterdam zagen de hulpverleners geen duidelijke verschillen tussen de geslachten op het vlak van 
pesten en uitsluiten. 

2.7 KLEINE CRIMINALITEIT EN VANDALISME 

Dit is een vorm van probleemgedrag die eigen is aan een bepaalde periode in het leven van jongeren. 
Ze beginnen tussen 12 en 15 jaar en het duurt tot ongeveer 18 en 20 jaar. De start valt ongeveer samen 
met de start van de puberteit en ook het einde komt overeen. Sanders (2000) heeft het over gedrag dat 
in de wet als misdrijf wordt omschreven. Voorbeelden zijn vernieling, stelen en bedreigingen.  
Diefstal is een voorbeeld van kleine criminaliteit. Pauwels (2007) beschrijft in zijn artikel een 
onderzoek van Vlaamse tieners waaruit bleek dat 8,1% van de ondervraagde meisjes als ooit iets had 
gestolen van meer dan vijf euro waarde. Bij jongens is dit 19,1%. Ook dreigen met een mes of ander 
wapen hoort onder kleine criminaliteit. Hetzelfde onderzoek toonde dat 6,4% van de meisjes dit al had 
gedaan, ten opzichte van 15,4% van de jongens. Hier zien we dat dit gedragingen zijn die vaker 
voorkomen bij jongens dan bij meisjes.   
 
• Vandalisme 
Sanders (2000) omschrijft vandalisme als iedere opzettelijke daad waarbij een goed of de omgeving 
beschadigd, vernield of verborgen wordt. Er wordt enkel over vandalisme gesproken, wanneer er iets 
met opzet en zinloos vernield wordt. Er moet aan vier voorwaarden voldaan worden, namelijk er moet 
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een potentiële dader zijn, er moet een lage risicodrempel zijn, er moet een motief zijn en er moet een 
vernielbaar object aanwezig zijn.  
Het is een veel voorkomend probleem dat ook nog steeds stijgt. Het is een probleem dat altijd al 
aanwezig is geweest en dat typisch voor jeugd is maar het neemt wel steeds ernstigere vormen aan. Er 
ontstaan ook nieuwe vormen van vandalisme (bijvoorbeeld autovernielingen).  
 
Er zijn ook verschillende typen motieven om vandalisme te plegen, afhankelijk van de leeftijd. 
Hieronder volgt een korte opsomming van de verschillende soorten vandalisme volgens leeftijd. 

- Spel- of exploratievandalisme: dit zijn vooral jonge kinderen (5-12 jaar). Er is geen sprake 
van een duidelijk boosaardige bedoeling. Het is vooral een onbedoeld bijproduct van 
spelletjes. We kunnen dit ook zien als kattenkwaad uithalen. 

- Vandalisme om door volwassenen opgelegde gedragsgrenzen uit te testen: dit gebeurt 
hoofdzakelijk om grenzen en regels van volwassenen te testen. De jongeren doen dingen die 
van volwassenen niet mogen om te zien hoe de volwassenen zullen reageren.  

- Vandalisme om prestige te verwerven (statusvandalisme): dit is vandalisme om te laten 
zien dat de jongere iets durft. Hier ontbreekt sociale of ouderlijke controle.  

- Vandalisme uit verveling: dit komt voor wanneer de jongere niets beter heeft te doen. 
- Vandalisme uit wraak of frustratie: hier wordt vandalisme gebruikt als een oplossing voor 

een probleem waar men geen direct antwoord op weet. Het kan een uiting zijn van 
ongenoegen, mislukking of van een al lang gekoesterde wrok. Het direct afreageren van een 
frustratie kan ook leiden tot vandalisme. Degenen die dit soort vandalisme plegen doen dit 
doorgaans alleen.  

- Erosievandalisme: dit is typisch voor de lagere school. Bij deze vorm gaan ze iets wat al 
gedeeltelijk vernield is verder vernielen. Dit gebeurt omdat de drempel om te vernielen lager 
ligt (omdat iemand anders het ook al heeft gedaan).  

- Tactisch vandalisme: hier is er sprake van oudere daders die een duidelijk plan hebben. 
Bijvoorbeeld graffiti spuiten op een openbaar gebouw.  

Er kunnen zowel interne (ervaring opdoen, status verkrijgen,…) als externe (weinig controle) 
motieven zijn voor vandalisme. 
We vonden geen verschillen tussen meisjes en jongens op dit gebied of nuttige cijfergegevens. 
Vandalisme komt volgens Spirit in Amsterdam vooral voor bij blanke jongens en heel zelden bij 
meisjes. 

2.8 GEWELD EN AGRESSIE 

Deze twee begrippen zijn voor ons hoofdkenmerken van stoute en gemene meisjes. Daarom bespreken 
we deze begrippen –en in het bijzonder agressie- uitgebreid.  
Agressie en geweld zijn twee termen die wel eens dezelfde invulling krijgen. Toch hebben deze 
termen niet dezelfde betekenis. Daarom maken we hier een onderscheid tussen agressie en geweld.  
Er zijn dan ook nog verschillende soorten agressie. De twee meest bekende zijn fysieke en verbale 
agressie. Een iets minder bekende – maar bij meisjes vaak voorkomende- vorm is relationele agressie. 
Deze drie verschillende vormen worden hieronder toegelicht.  

• Geweld 
Omdat geweld en agressie vaak dezelfde betekenis toegekend krijgen, is het dus ook moeilijk (of 
misschien zelfs onmogelijk) om een juiste definitie van geweld te omschrijven. Het gaat om 
gedragingen die vanuit de invalshoek van de dader niet als opzettelijk wordt beschouwd of niet het 
doel heeft om schade of leed toe te brengen maar die door het slachtoffer op dat moment (of later) als 
negatief ervaren worden. Welk gedrag door het slachtoffer als geweld wordt ervaren hangt ook af van 
de manier waarop het slachtoffer de negatieve bedoelingen van de dader inschat. Een voorbeeld ter 
illustratie: een jongetje dat vaak in gevechten terecht komt en gestraft wordt ziet dat hij het is die de 
gevechten uitlokt en beschuldigt daarom de dader niet.  
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Boonen (2006) omschrijft geweld als elke macht die de integriteit en de humane ontplooiing van het 
kind of de jongere aantast, vermindert of verstoort. Zijn netwerk van relaties – met ouders, vrienden, 
leerkrachten,… kan worden beschadigd. Kinderen en/of jongeren kunnen geweld plegen op zichzelf 
(middelengebruik, automutilatie,…), op anderen (pesten, uitsluiten,…) en ze kunnen ook geweld 
plegen op de natuur (vervuiling).   
Cijfers rond geweldpleging door jongeren en specifiek bij meisjes werden niet gevonden door ons. 

• Fysieke agressie 
Van Manen (2006) haalt aan dat er een duidelijk verschil is in agressie tussen jongens en meisjes. Bij 
jongens gaat het vooral om directe agressie met fysieke middelen (schoppen, slaan), obscene gebaren 
maken (middelvinger opsteken) of vloeken en schelden. De verhouding in fysieke agressie tussen 
jongens en meisjes zal nooit gelijk zijn, maar er is wel een stijging te merken bij meisjes. Vaak zijn 
meisjes medeplichtig bij jongens. Er zijn meerdere oorzaken mogelijk voor deze stijging, onder andere 
de opwaardering van gelijke kansen en rechten van de vrouw, gelijke kansen in het werkveld en sport. 
Doordat vrouwen evenwaardig behandeld willen worden als mannen, is het ook mogelijk dat ze het 
agressief gedrag gaan overnemen. Vroeger was het de taak van de man om de vrouw te beschermen, 
maar in de huidige maatschappij heeft de vrouw de man niet meer nodig om haar te beschermen, de 
vrouw wordt geacht assertief te zijn en zelf voor haar rechten op te komen. Vooral vrouwelijke tieners 
nemen dit heel letterlijk, vooral zij gaan het fysiek geweld van mannen imiteren. Een andere mogelijke 
verklaring voor de toename bij meisjes is de seksualisering van de samenleving.  
 
Tot in het vierde levensjaar zijn meisjes en jongens fysiek even agressief. Daarna wordt er aan de 
meisjes geleerd dat zij niet mogen slaan, omdat ‘meisjes dit niet doen’. Aan jongens daarentegen leert 
men dat het mannelijk is om te vechten. Maar op latere leeftijd kunnen meisjes evenzeer –en zelfs 
meer- fysieke agressie tonen. Het aantal meisjes dat fysieke agressie gebruikt is gestegen in 
vergelijking met enkele jaren geleden. Deze trend volgt een stijgende lijn en zal voortduren zolang er 
een cultuur is die meisjes aanmoedigt om gelijk te zijn aan het mannelijke geslacht. Zo vindt ook 
Tremblay (in Garbarino, 2006). Zijn onderzoek toont aan dat meisjes in het verleden minder fysieke 
agressie toonden dan jongens. Waarom meisjes over het algemeen minder fysieke agressie tonen is 
niet omwille van hun biologische verschillen, maar omdat meisjes eerder geneigd zijn om hun 
agressieve impulsen en gevoelens te uiten via verbale en relationele agressie. Nog een reden hiervoor 
is dat meisjes sneller non-agressieve strategieën bedenken om conflicten op te lossen en daarom 
minder snel op de vuist zullen gaan. 
 
Op een informatieve website van Gielen4 wordt aangegeven dat vrouwelijk geweld gevaren met zich 
mee kan brengen. Jongens leren al op jonge leeftijd al spelend wat hun grenzen zijn bij fysiek geweld. 
Van meisjes wordt op jonge leeftijd niet verwacht dat zij met fysiek geweld bezig zijn dus zij leren 
deze grenzen niet. Het gevolg hiervan is dat zij extremere vormen van geweld zullen gebruiken omdat 
ze geen inzicht hebben in het gevaar van de fysieke agressie. Bij vrouwelijke fysieke agressie zijn de 
kwetsuren vaak ook ernstiger. Een mogelijke oorzaak is dat bij een meisje of vrouw het proces van 
haat en agressie al veel langer bezig is. Vaak begint het met sociale uitsluiting, (cyber)pesten,… en het 
stapelt zich verder op. Het wordt niet onmiddellijk geuit waardoor de relationele en psychische 
agressie zo groot is dat het kan uitmonden in een explosie van fysieke agressie. Jongens uiten hun 
agressie sneller. Wanneer een meisje alleen moet omgaan met deze agressie in zichzelf, kan het fysiek 
geweld zich ook uiten tegen haarzelf, bijvoorbeeld door zichzelf te snijden (automutilatie).  
 
Tijdens onze internationale studiereis bleek dat zowel meisjes als jongens vaak fysieke agressie 
gebruiken. Niet enkel naar elkaar toe, maar ook naar volwassenen toe. Dit is ook vaak om stoer te 
doen en om bij de groep te horen. Er werd ook aangehaald door Spirit en Streetcornerwork dat meisjes 
agressiever zijn geworden in vergelijking met vroeger. Ze moeten elke dag vechten voor een plekje in 
de maatschappij. Hierdoor zijn ze harder geworden en zijn ze hun respect voor anderen kwijt. 
 

                                                      
4 www.cyberpesten.be 
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• Relationele agressie 
Kuppens (2008) omschrijft relationele agressie als gedragingen die anderen schade berokkenen door 
hun relaties of hun gevoel van aanvaarding, vriendschap of erbij te horen (dreigen) te beschadigen. 
Maar ook wanneer iemand een ander door manipulatief gedrag bewust kwetst. Sociale uitsluiting hoort 
hier ook onder. Relationele agressie heeft niet alleen een onveilig gevoel als resultaat. Uit eerder 
onderzoek blijkt het ook samen te hangen met sociale angst, eenzaamheid, depressie en 
middelengebruik. Volgens Dr. Vuijk (in Kuppens, 2008) vertonen meisjes van tien tot twaalf jaar 
consistent meer relationele agressie dan jongens.  
 
Volgens Van Manen (2006) laten meisjes agressie meer indirect zien dan jongens. Bij meisjes is vaker 
sprake van relationele agressie. Relationele agressie is volgens Simmons (in Feldman & Walsmit, 
2005) gedrag waarbij men de intentie heeft om vriendschappen af te breken of er voor te zorgen dat 
een kind niet in de groep kan worden opgenomen. Dit gaat van kwaad spreken over anderen, 
verspreiden van geruchten tot het manipuleren van vriendschapsrelaties. De agressie die jongens tonen 
is niet alleen directer maar ook openlijker. De relationele agressie die vooral bij meisjes voorkomt 
heeft als doel om de ander psychisch te kwetsen, iets wat niet zo openlijk zichtbaar is.  
 
Iemand die ook veel onderzoek doet naar relationele agressie, is Dijkstra (2007). Relationele agressie 
zoals roddelen, zou volgens hem, in tegenstelling tot fysieke agressie, op later leeftijd toenemen en dit 
zowel bij jongens als bij meisjes. Waarom relationele agressie bij meisjes op jongere leeftijd meer 
voorkomt, zou wellicht te danken zijn aan hun voorsprong in cognitieve en verbale ontwikkeling. 
Relationele agressie vereist meer vaardigheden. Hier moet je namelijk weten over wie je wat zegt. Bij 
fysieke agressie moet je niet nadenken voordat je iemand een klap in zijn gezicht geeft.  

• Verbale agressie 
Verbale agressie heeft volgens Van Tilburg (2003) als doel het uiten van de eigen gevoelens, 
bijvoorbeeld woede en frustratie. Bij deze vorm van agressie is er een grote overlapping met emoties. 
Men kan onder andere kwaad schreeuwen, grof of matig vloeken, iemand persoonlijk beledigen en een 
woede-uitbarsting krijgen. 
 
Ook deze vorm van agressie werd tijdens onze internationale studiereis aangehaald. Dit kwam volgens 
Spirit zowel bij jongens als meisjes even vaak voor.  

2.9 CRIMINALITEIT  

Het gaat niet enkel om kleine criminaliteit bij stoute en gemene meisjes. Ook criminaliteit in de brede 
zin van het woord komt voor. Het is niet simpel om een eenduidige definitie van criminaliteit te geven. 
Daarom halen we enkele omschrijvingen van criminaliteit aan en specificeren we het ook nog tot 
jeugdcriminaliteit.  
 
Volgens Lissenberg (zoals geciteerd in Eggens, 2005, p. 4) is de omschrijving van crimineel gedrag 
“afhankelijk van de context waarin het plaatsvindt, de gevolgen en degene(n) die het begrip 
definiëren”. Eggens zelf omschrijft het begrip criminaliteit als een sociale constructie. Dit houdt in dat 
de handelingen die op een bepaald moment benoemd worden als crimineel, in een latere periode niet 
langer strafbaar hoeven te zijn en omgekeerd. Meestal bepalen overheden wat wel en wat niet strafbaar 
is. Zij plakken na juridische en politieke besluitvorming het etiket ‘crimineel’ op bepaalde 
gedragingen. Hierbij kan men dus ook stellen dat handelingen die crimineel worden beschouwd van 
maatschappij tot maatschappij verschillen en dus ook cultuurgebonden zijn. Als je in het woordenboek 
Van Dale zoekt naar de term criminaliteit, dan wordt deze omschreven als ‘misdaad als verschijnsel’. 
Als je dan verder zoekt naar de term misdaad, dan vind je dat misdaad ‘een strafbaar feit, delict’ is. 
Als je deze twee samen stelt, dan kun je concluderen dat criminaliteit een strafbaar feit of delict als 
verschijnsel is. 
 
We hebben ons tot nu enkel gefocust op criminaliteit in het algemeen. Aangezien dit project handelt 
over stoute en gemene meisjes, gaan we ook een definitie van jeugdcriminaliteit aanhalen.  
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Bij jeugdcriminaliteit gaat het vooral om de groep delicten die we aanduiden met de term ‘kleine 
criminaliteit’ (Angenent, 1988). Onder kleine criminaliteit verstaan we lichte delicten die vaak 
voorkomen en geen grote schade tot gevolg hebben. Er is een grote verscheidenheid in het soort 
delicten die jongeren plegen. De meest voorkomende zijn: 
• vermogensdelicten zoals bijvoorbeeld winkeldiefstal en inbraak; 
• baldadige diefstal, wat betekent diefstal voor de kick; 
• vandalisme; 
• verkeersdelicten zoals joy-riding en rijden onder invloed; 
• seksuele delicten: obscene praatjes en betasten. 
Dit zijn maar een aantal voorbeelden volgens Eggens. Er zijn natuurlijk meer gedragingen die horen 
onder deze begrippen. 
Criminaliteit houdt dus veel meer in dan jeugdcriminaliteit. Vele punten die we verstaan onder 
jeugdcriminaliteit worden niet als gewone criminaliteit beschouwd. Door het feit dat ze niet als 
criminaliteit worden beschouwd, zijn deze daden dan ook weinig strafbaar. Toch worden ze door de 
maatschappij als ‘fout’ gedrag beschouwd.  
Een gelijkenis tussen jeugdcriminaliteit en criminaliteit is dat het gedrag wat onder beiden termen 
wordt verstaan kan verschillen op gebied van de cultuur, de tijdsgeest en de plaats. 
 
Door de verscheidenheid aan definities omtrent jeugdcriminaliteit, is het moeilijk om een eenduidige 
definitie te formuleren. Wij hebben gekozen om jeugdcriminaliteit te omschrijven als: ‘lichte delicten 
met beperkte schade, die als misdrijf omschreven feit kunnen benoemd worden.’ 
 
In Amsterdam komt criminaliteit vaker voor bij jongens dan bij meisjes. Opvallend is wel dat 
criminele meisjes op andere gebieden (zoals op school) het wel goed doen en criminele jongens het 
volledig laten afweten, aldus Spirit, No Limit en Streetcornerwork.  

2.10 BESLUIT 

In dit deel hebben we toegelicht wat wij verstaan onder ‘stout en gemeen’. Hierboven hebben we 
begrippen aangehaald die volgens ons bij ‘stout en gemeen’ gedrag horen. We hadden het over het 
gebruik van verdovende middelen, seksuele losbandigheid, liegen, automutilatie, pesten/uitsluiten, 
kleine criminaliteit en vandalisme, geweld, agressie en criminaliteit. Door deze begrippen toe te 
lichten probeerden wij duidelijk te maken op basis van welke termen ons projectboek en enquête 
gemaakt werden.  
We willen nog even duidelijk maken dat iemand niet als ‘stout en gemeen’ gezien wordt als hij/zij 
bijvoorbeeld een keer heeft gelogen. Het is een samenloop van deze begrippen en het gedrag moet 
vaker gesteld worden.  

3 Toelichting doelgroep 

3.1 INLEIDING  

De doelgroep die wij willen onderzoeken is van de leeftijd van veertien tot en met vijfentwintig jaar. 
Deze doelgroep bevindt zich in de adolescentieperiode. Om deze doelgroep beter te kunnen begrijpen 
moeten we natuurlijk kijken naar de ontwikkeling waarin zij zich bevinden. Hieronder kijken we naar 
de lichamelijke, psychische, cognitieve en sociale ontwikkeling. In deze ontwikkelingsperiode is er 
ook een kernconflict volgens Erikson. Deze aspecten worden hieronder toegelicht. 

3.2 LICHAMELIJKE ONTWIKKELING EN PSYCHISCH WELBEVINDEN 

Op lichamelijk vlak gebeuren er in deze periode twee belangrijke veranderingen. Zo is er een 
versnelde lichaamsgroei en de seksuele rijping. Opvallend hierbij is dat bij meisjes deze veranderingen 
gemiddeld één à twee jaar vroeger beginnen dan bij jongens. 
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Bij meisjes start er rond hun tiende levensjaar de borstontwikkeling. Ze krijgen schaamhaar, okselhaar 
en in deze periode krijgen ze ook hun eerste menstruatie. Door het begin van de menstruatie heeft het 
meisje een duidelijke invloed van hormoonwisselingen. De jongens krijgen tevens ook schaam- en 
okselhaar en een toename in spiermassa. Bij deze is de invloed van de hormonen dus kleiner als bij de 
meisjes. Doordat deze veranderingen zo snel gebeuren, heeft hun lichaamsbesef niet de tijd gehad om 
mee te evolueren. Hierdoor komen adolescenten vaak onhandig over. Dit kan een deuk geven aan hun 
identiteit waarbij het uiterlijk zeer belangrijk wordt. Hier komen we later op terug. 
De fysieke en hormonale veranderingen in de puberteit hebben volgens Lanyado (1999) ook als 
gevolg dat er een emotionele verwarring kan voorkomen. Hierbij is er vaak een toename van 
agressieve gevoelens en gedrag. Het zogenaamde ‘puberaal gedrag’.  
Een risico bij de jongens, in tegenstelling tot bij de meisjes, is dat er een gevaarlijke cocktail bestaat 
tussen zowel een snelle toename in spiermassa en een toename in agressieve gevoelens. Hierbij is er 
een puberale tendens om eerst te doen en dan pas na te denken. Dit kan leiden tot achteloze activiteiten 
van agressie en geweld. 
Volgens Pauwels (2007) zijn in deze fase zowel meisjes als jongens sterk onderhevig aan de werking 
van hun geslachtshormonen. Zo zou het mannelijke hormoon testosteron soms worden gerelateerd aan 
machtsvertoon. Toch is er maar een klein verband tussen dit hormoon en agressie. Testosteron heeft 
vooral invloed op niet-agressieve vormen van risicogedrag (bijvoorbeeld spijbelen en 
middelengebruik).  
Meisjes daarentegen zijn in deze fase gevoeliger voor conflicten, problemen thuis of het zich niet 
begrepen voelen door de omgeving. Naarmate het vrouwelijke geslachtshormoon estradiol meer 
aanwezig is, worden deze gevoelens nog versterkt. Ook dit hormoon verhoogt de kans op risicovol 
gedrag.  
 
• Cognitieve ontwikkeling 
Onze doelgroep komt terecht in het stadium van het ‘formeel-operationele’ denken. Volgens 
Craeynest (2005) staat hun denken los van concrete inhouden. Ze kunnen nu problemen stellen in 
abstracte begrippen. Het gaat niet meer om de inhoud van een conclusie, maar de vorm en de wijze 
waarop deze tot stand is gekomen bepaald of ze als juist bestempeld wordt. 
 
Het gevolg van een verandering in het denkpatroon bij de jongeren is dat ze kritischer worden. Ze zien 
niet meer alles als vanzelfsprekend. Ze ervaren dat de media en hun vrienden ook andere opvattingen 
kunnen hebben dan zijzelf. Doordat de jongere kritischer is, gaat hij/zij vanaf nu meer dingen in vraag 
stellen. Dit kan thuis en op school wel eens hevige discussies tot gevolg hebben.  
Door de discussies en mogelijke ruzies kan de adolescent zich op sommige momenten heel eenzaam 
voelen. Dit heeft dan weer een invloed op het zelfbeeld van de jongere. De jongeren krijgen het gevoel 
dat ze niets meer hebben om zich aan vast te houden, omdat ze hun vroegere zekerheden nu in vraag 
stellen. Een gevolg kan zijn dat hevige conflicten nog verder escaleren. Dit kan ook resulteren in 
stoute en gemene gedragingen. 
 
Deze negatieve stemmingen zijn natuurlijk maar tijdelijk en zijn louter een overgangsfase naar de 
volwassenheid. Craeynest beschrijft ook de bevindingen van Piaget, die deze de overgangsfase 
benoemt als het ‘intellectueel egocentrisme’. Dit wil zeggen dat de jongere het gevoel heeft boven de 
anderen te staan. Ze denken dat ze alle schijn en hypocrisie van de wereld kunnen doorzien. Hierdoor 
kunnen ze soms moeilijker het onderscheid maken tussen hun persoonlijke gedachten en de gevoelens 
van anderen. 

3.3 SOCIALE EN PERSOONLIJKHEIDSONTWIKKELING 

Door het verlangen naar zelfstandigheid, hun cognitieve ontwikkeling en de nieuwe ervaringen die ze 
opdoen, gaan adolescenten zich geleidelijk aan losmaken van hun ouders. Er blijft een speciale band 
tussen ouder en kind, maar de leeftijdsgenoten krijgen geleidelijk aan een belangrijkere plaats in hun 
leven. De relatie ouder-kind evolueert steeds meer naar een horizontale relatie. Dit losmakingsproces 
kan in de vroege adolescentie hevige conflicten en discussies opleveren. Adolescenten gaan dus meer 
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aandacht besteden aan relaties met leeftijdsgenoten. Hierdoor ontwikkelt zich een vaste 
vriendengroep.  
 
Uit een onderzoek, gevoerd door sociologe-criminologe Marieke van de Rakt (2005), blijkt dat voor 
meisjes de emotionele steun van één beste vriendin het belangrijkst is. Dit in tegenstelling tot jongens 
die steun halen uit een hele groep vrienden. Ook concludeert deze onderzoekster dat de invloed van 
criminele vrienden bij het plegen van delicten bij meisjes groter is dan bij jongens. In het onderdeel 
‘verklaringsmodellen’ gaan we verder in op de invloed die vrienden kunnen uitoefenen op jongeren.  
 
Een ander onderzoek van Marieke van de Rakt naar delinquent gedrag van jongens en meisjes, stelt 
dat er duidelijke verschillen zijn tussen beide geslachten. Deze verschillen bevinden zich op vlak van 
het belang van vriendschapsrelaties en bindingen met ouders en school. Bij meisjes is de binding met 
ouders, het delinquent gedrag van vrienden en het aantal vrienden van belang. Bij jongens is dit 
anders. Daar is de binding met school, het aantal vrienden van het andere geslacht en het totaal aantal 
vrienden van belang. Het grote verschil hier is dat bij meisjes de binding met de ouders belangrijker is 
dan bij jongens.  

3.4 CONFLICT VAN DE ONTWIKKELINGSFASE 

Nuttig om te weten is het conflict of de verwarring waarmee een jongere in deze periode 
geconfronteerd wordt. Craeynest beschrijft ook Erikson. Volgens Erikson is de adolescent aan een 
zoektocht bezig naar het verwerven van een volwassen identiteit, daardoor ontstaat er 
identiteitsverwarring. De jongere wil zich ontdoen van zijn kinderlijke identiteit en wil zijn eigen 
invulling geven aan zijn toekomst. 
In deze experimenteerfase onderscheidt Erikson ook vier vormen van identiteitsverwarring, namelijk: 
identity confusion, synthetic identity, negative identity en foreclosure. Deze lichten we even toe omdat 
deze hierop ook een invloed hebben. Hieronder geven we de beschrijvingen van zoals Craeynest ze 
weergeeft. 
- Foresclosure: allerlei omstandigheden (een te zwak ego, moeilijke gezinsomstandigheden, een 

gedwongen of te vroege beroepskeuze of het overhaast gedropt worden in een ouderrol) kunnen de 
oorzaak zijn dat iemand zich genoodzaakt voelt om sneller een volwassen identiteit te gaan 
opnemen, zonder zelf uitgeprobeerd te hebben wat het beste overeenkomt met de eigen wensen en 
mogelijkheden. Dat betekent in de eerste plaats natuurlijk een beperking van de eigen groeikansen. 
Soms kan het er ook toe leiden dat deze (schijn)identiteit later terug keert dat dan, in 
omstandigheden die veel minder gunstig zijn, een identiteitscrisis opnieuw doorbreekt. 

- Identity confusion: een tijdelijke identiteitsverwarring is een normaal fenomeen in de 
adolescentieperiode. Problematisch wordt het pas wanneer men bezig blijft met experimenteren: 
wanneer men geen lessen weet te trekken uit zijn ervaringen en geen keuzes kan maken. Men blijft 
dan met zichzelf begaan en kan zich niet echt openstellen voor mensen en dingen uit de 
buitenwereld. Ook slaagt men er niet in om de eigen toekomst in handen te nemen en laat men zijn 
leven liever bepalen door anderen of door toevalligheden die zich spontaan aandienen. 

• Synthetic identity: om verlost te worden van de pijnlijke onzekerheid die eigen is aan de 
adolescentie, gaan sommigen halsoverkop een voorgedrukte identiteit aannemen. Men schikt zich 
dan blindelings aan een vast systeem van waarden en gedragsnormen, dat ook uitgewerkt kan zijn 
door een extreme (politieke of religieuze) groep. Met mogelijk gevolg dat de adolescent 
blindelings idealen nastreeft en zijn gedrag aanpast aan het ideaal beeld. 

• Negative identity: dikwijls als een daad van verzet tegen een als autoriteit ervaren gezinsmilieu of 
omdat bepaalde verwachtingen te hoog ingesteld werden, kunnen jongeren een identiteit 
aannemen die haaks staat op wat anderen, vooral de ouders, van hen verwachten. Dat betekent dat 
ze zich precies met die rollen, normen of gedragsvormen gaan identificeren die steeds als 
ongewenst of gevaarlijk werden voorgesteld. 

 
Het gedrag dat stoute en gemene meisjes stellen, kan te verklaren zijn vanuit een bepaalde 
identiteitsverwarring. We moeten dan ook in ons achterhoofd houden, dat deze meisjes in een fase 
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zitten waar deze verwarring kan voorkomen. Als je de kennis hebt van deze verschillende soorten van 
identiteitsverwarring, kan het mogelijk beter begrijpbaar zijn waarom een meisje iets al dan niet doet. 

3.5 BESLUIT 

Doordat er in de pubertijd zich veranderingen voordoen op lichamelijk, cognitief en sociaal vlak kan 
er een identiteitsverwarring ontstaan bij de jongere. Zoals hierboven aangehaald kan dit een invloed 
hebben op hoe jongeren zich voelen en hoe ze zich gedragen. Dit kan een verklaring zijn waarom 
jongeren ‘stout en gemeen’ zijn.  
Hierdoor kunnen zij gedragingen gaan stellen die wij in het eerste deel hebben toegelicht als onderdeel 
van ‘stout en gemeen’. We denken dan onder andere terug aan termen zoals automutilatie, criminaliteit 
en pesten. 

4 Risicofactoren voor ‘stout en gemeen’ gedrag 

4.1 INLEIDING  

Om preventief te kunnen optreden is het belangrijk om te kijken welke risicofactoren er zijn die een 
grote invloed kunnen hebben op het ontwikkelen van later crimineel gedrag. Als deze factoren bij een 
meisje aanwezig zijn is de kans dus groter dat ze later ‘stout en gemeen’ gedrag gaat stellen. Daarom 
is het belangrijk om deze signalen te herkennen en om vroegtijdig te kunnen ingrijpen. Hieronder 
geven we achtereenvolgens de risicofactoren weer op het kindniveau, op het gezinsniveau en op het 
omgevingsniveau volgens Jakobs, Ferwerda & Beke (2006). 

4.2 FACTOREN OP HET NIVEAU VAN HET KIND 

- afwijzend en/of opstandig gedrag; 
- leeftijdsgebonden regelovertredend gedrag thuis en op school: er is sprake van 

gedragsproblemen, delictgedrag op school, agressief gedrag tegenover gezinsleden, 
leeftijdgenoten en leerkrachten, het zich niet houden aan afspraken met ouders en/of 
leerkrachten; 

- delinquent gedrag onder twaalf jaar: het jonge kind komt wegens delictgedrag in aanraking 
met de politie; 

- leeftijdongewoon delinquent gedrag: het kind pleegt een delict dat zich kenmerkt door een 
discrepantie tussen aard en ernst van het feit en de leeftijd van het kind; 

- hoge delictfrequentie: het kind onder twaalf jaar komt ten minste twee keer in aanraking met 
de politie wegens het plegen van een strafbaar feit; 

- laag IQ: en score van negentig of lager vastgesteld op basis van onderzoek; 
- slechte schoolprestaties: het kind heeft leerproblemen die zich uiten in slechte schoolprestaties 

en zittenblijven; 
- spijbelen: het kind spijbelt regelmatig, al dan niet met medeweten van de ouders; 
- concentratieproblemen: in algemene zin en/of op school; 
- eigen slachtofferschap: het kind heeft slachtofferervaringen op lichamelijk, seksueel of 

psychisch gebied; 
- agressief gedrag, onder andere tegenover leeftijdgenoten; 
- riskante gewoonten op jonge leeftijd: het kind gebruikt reeds op jonge leeftijd drugs en/of 

alcohol en/of gokt regelmatig; 
- wegloop- en zwerfgedrag; 
- jeugdige seksuele ervaringen en/of seksueel promiscue (uitdagend/veel wisselend) gedrag. 

 
Deze factoren tonen veel overeenkomsten met wat wij aanduiden als ‘stoute en gemene meisjes’. 
Bijvoorbeeld gebruik van drugs en alcohol, agressief gedrag, seksueel promiscue gedrag, aanraking 
met justitie. 
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4.3 FACTOREN OP HET NIVEAU VAN HET GEZIN 

- tienerzwangerschap van de moeder: moeder is voor haar achttiende zwanger; 
- ouders met mishandeling- en/of kinderbeschermingsverleden; 
- alcohol- en/of druggebruik door moeder: moeder is alcohol- en/of harddrugsverslaafde; 
- afwezigheid van de biologische vader: er is geen contact tussen het kind en de biologische 

vader; 
- echtscheiding en/of stiefouderschap; 
- geringe pedagogische kwaliteiten van de ouders: dit uit zich in inconsequent gedrag, gebrek 

aan regelmaat, gebrek aan regels, gebrek aan stimulering, gebrek aan belangstelling en gebrek 
aan leiding, waardoor er sprake is van onmachtgevoelens bij de ouder(s) en onduidelijkheid 
voor het kind; 

- symbiotische moeder-kindrelatie: ondanks alle onderlinge problemen die moeder en kind 
hebben, komen ze steeds weer bij elkaar, hebben ze elkaar nodig en wijzen ze elkaar af; 

- sociaaleconomische deprivatie: er is sprake van een laag gezinsinkomen, een slechte 
woonbuurt en slechte huisvesting; 

- verwaarlozing of mishandeling van het kind: dit betreft psychische, lichamelijke of seksuele 
mishandeling; 

- groot gezin (meer dan vier kinderen); 
- laag opleidingsniveau van de ouders: gedoeld wordt op het ontbreken van een voortgezette 

opleiding of het verlaten van de opleiding zonder diploma; 
- kind is frequent getuige van geweld: het betreft het meemaken van geweld in het gezin of in 

de buurt; 
- delinquente of veroordeelde ouders; 
- delinquente broer of zus: zich uitend in het hebben van bekende feiten bij de politie en/of 

justitie; 
- broer of zus met gedragsproblemen; 
- weinig toezicht door de ouders op het kind: de ouder(s) zijn niet of nauwelijks op de hoogte 

waar het kind zich in zijn vrije tijd ophoudt; 
- opgroeien in een pleeggezin of bij familie of kennissen: hier bedoelen we niet alleen mee 

wanneer kinderen terechtkomen in een pleeggezin maar ook wanneer ouders hun kinderen 
langdurig onderbrengen bij anderen;  

- kinderen van verschillende vaders binnen het gezin. 

4.4 FACTOREN OP HET NIVEAU VAN DE OMGEVING  

- justitiële documentatie: onder twaalf jaar bestaat er justitiële documentatie van het kind; 
- kinderbeschermingscontacten: onder twaalf jaar is er sprake van kinderbeschermingcontacten 

die langer lopen dan een jaar; 
- hoge frequentie van hulpverleningscontacten; dit betreft zowel de kwantiteit als de diversiteit 

van de verschillende hulpverleningscontacten; 
- participatie speciaal onderwijs; 
- veel schoolwisselingen; 
- rondhanggedrag; 
- delinquentie van de vriendenkring: het kind gaat vooral om met (oudere) jongeren die bekend 

zijn bij de politie wegens het plegen van strafbare feiten; 
- arme vrijetijdsbesteding: geen lidmaatschap van (sport)verenigingen, geen hobby’s, geen 

sociale activiteiten. 
 
We hebben nu aangehaald dat er drie niveaus zijn waarop mogelijke risicofactoren zich kunnen 
bevinden. Niet alle factoren moeten op zich op één niveau bevinden. Een samenspel van risicofactoren 
uit de verschillende niveaus kan ook. Het hangt er ook van af welke impact de factor heeft op het kind 
en hoe het kind hierop reageert. Als er bijvoorbeeld één risicofactor aanwezig is, wilt dit nog niet 
zeggen dat er later sprake is van ‘stout en gemeen’ gedrag. Deze factoren kunnen een mogelijke 
invloed hebben, maar zijn daarom niet noodzakelijk de oorzaak. 
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5 Mogelijke oorzaken voor ‘stout en gemeen’ gedrag 

5.1 INLEIDING 

Er zijn verschillende manieren om het ‘stout en gemeen’ gedrag van meisjes te verklaren. We kunnen 
niet alle gedragingen verklaren vanuit één invalshoek. Daarom bekijken we hieronder meerdere 
oorzaken van hoe gedragingen ontstaan. We hebben deze oorzaken opgedeeld in: oorzaken binnen de 
persoon zelf, oorzaken vanuit de sociale context en maatschappelijke oorzaken. Om verwarring te 
voorkomen leggen wij even het verschil uit tussen de sociale context en de maatschappelijke 
oorzaken. Onder de sociale context verstaan wij onder andere familie, vrienden, school, buren. 
Maatschappelijke oorzaken is een ruimer begrip bijvoorbeeld: waarden en normen opgelegd door de 
maatschappij.  

5.2 OORZAKEN BINNEN DE PERSOON ZELF 

De oorzaken die zich binnen de persoon zelf bevinden zijn terug te vinden in zowel de biologische als 
de humanistische invalshoek. Deze theorieën proberen vooral het gedrag te verklaren vanuit innerlijke 
processen. 
 
Vanuit de biologische invalshoek bespreken we de hormonale invloeden van het vrouwelijk 
hormonaal stelsel op het gedrag. We halen de belangrijkste punten aan die in het kader van onze 
doelgroep interessant en toepasbaar zijn. 
 
Uit een statistisch onderzoek van het Centraal Bureau voor Statistiek (2002) blijkt dat het gebruik van 
de pil is toegenomen sinds 1981. Opvallend hierbij is een percentuele stijging van het pilgebruik bij 
meisjes van 27% naar 45% in 1994, met een kleine afname tot 42% in 2002. Ook blijkt dat de leeftijd 
van het pilgebruik het hoogst is tussen 15 en 25 jaar. Na 25 jaar neemt het pilgebruik drastisch af. 
Hieruit concluderen we dat onze doelgroep (meisjes tussen de 14 en 25 jaar) de grootste gebruikers 
zijn van de pil. Bij inname van de pil krijgt het vrouwelijk lichaam een toename van hormonen. In de 
bijsluiter van een bepaalde pil (Cilest Janssen-Cilag N.V.,2004). wordt duidelijk vermeld dat er een 
hogere kans is op emotionele prikkeling zoals zenuwachtigheid en prikkelbaarheid. Deze emotionele 
gedragingen/gevoeligheden hebben een belangrijke invloed op het gedrag bij meisjes. 
 
Emoties worden gestuurd door het limbisch systeem, dat in verbinding staat met de hypothalamus. 
Deze laatste reguleert de activiteiten van het endocriene stelsel en beïnvloedt hiermee de 
hormoonproductie. Ook reguleert de hypothalamus de verscheidenheid aan emotionele en 
gemotiveerde gedragingen. Doordat iemand geëmotioneerd is kan hij ook ander gedrag gaan stellen. 
Als we er dan rekening mee houden dat meisjes vanuit bepaalde emoties gedrag stellen, kan ‘stout en 
gemeen’ gedrag te verklaren zijn.  
Men kan ook gedrag stellen vanuit haar fight-or-flight respons. Dit is een respons waarbij ons lichaam 
zich voorbereid op een stressvolle situatie die bedreiging inhoudt. Hierbij scheiden de bijnieren het 
hormoon “adrenaline” af. Door de plotse verhoging van hormonen geeft de hypofyse cortisol af. 
Hierdoor gaat ons hart sneller slaan, meer glucose in het bloed, de waakzaamheid verhoogt, … . 
Allemaal fysiologische veranderingen die invloed hebben op hoe we ons voelen in het lichaam. Hoe 
we ons voelen heeft op zijn beurt invloed op ons gedrag. Het gedrag dat ‘stoute en gemene’ meisjes 
stellen, kan dus veroorzaakt worden door hun fight-or-flight respons.  
 
Binnen de humanistische invalshoek zijn persoonlijke ontplooiing en zelfverwezenlijking belangrijk. 
Hier staat de persoon centraal. Wanneer mensen hun eigen mogelijkheden kennen en ontplooien, 
kunnen ze de eigen krachten ontwikkelen. In deze visie kijkt men naar de mogelijkheden en niet naar 
de belemmeringen en blokkades. De handelingen die we stellen worden sterk beïnvloed door ons 
zelfbeeld en de behoefte aan persoonlijke groei en vervulling. Wanneer iemand dus een crimineel feit 
pleegt, hebben het zelfbeeld en de behoefte aan persoonlijke groei en vervulling een invloed hierop. 
Dit houdt in dat men die feiten pleegt om te voldoen aan zijn behoefte aan persoonlijke groei en dat de 
keuze om die feiten te plegen beïnvloed kunnen worden door het zelfbeeld van die persoon.  
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Maslow is de hoofdpionier van de motivatietheorie en de verschillende drijfveren (oftewel behoeften) 
van mensen. Dit zijn belangrijke gegevens voor de humanistische invalshoek. Daarom geven we 
hieronder de theorie van Maslow weer, zoals Raab(2005) dit beschrijft.  
 
Figuur 1: Behoeftenhiërachie volgens Maslow 

 
Bron: Raab, R. M. (2005). 
 
Deze piramide toont aan dat sommige behoeften belangrijker zijn dan andere en dat deze ook eerst 
bevredigd zullen worden. Meisjes zullen dus eerst aan hun lichamelijke behoeften (eten, slapen,..) 
moeten voldoen voordat zij aan hun behoefte aan veiligheid en zekerheid kunnen voldoen. Toch is er 
ook sprake van mensen die hun lichamelijke behoeften opzij kunnen zetten om hogere behoeften te 
kunnen bereiken. Denk maar aan een pubermeisje dat niet eet, om zo gewaardeerd te worden door haar 
vriendinnen. Een behoefte volledig overslaan is niet mogelijk. Meisjes kunnen dit wel doen, maar dan 
zal de behoefte blijven. Als een meisje de behoefte heeft aan sociaal contact en zij deze alleen kan 
vinden in omgang met deviante leeftijdsgenoten, dan zal zij haar behoefte aan veiligheid uitstellen om 
te kunnen voldoen aan de hogere behoefte.  
 
Raab beschrijft ook Rogers die ervan uit gaat dat het gedrag bepaald wordt door hoe men naar de 
omgeving kijkt. Het hier en nu is belangrijk voor het zelfbeeld van mensen. Het leren en de 
persoonlijke ontplooiing verloopt moeilijker bij mensen met een negatief zelfbeeld. Men kan deze 
theorie gebruiken wanneer men met adolescenten omgaat, vooral op gebied van identiteitsvorming. In 
deze theorie zegt men dat het negatief zelfbeeld het komen tot zelfverwezenlijking moeilijker maakt. 
Dus kan het gedrag bij ‘stoute en gemene’ meisjes veroorzaakt worden door een negatief zelfbeeld dat 
de zelfverwezenlijking bemoeilijkt. 
 
Sigmund Freud (1856-1939) geeft nog een andere verklaring voor het voorkomen van agressie. 
Volgens hem zijn er verschillende psychische gebieden in onze persoonlijkheidsstructuur aanwezig, 
namelijk het Es, Ich en Über-Ich. 
“Het Es handelt altijd impulsief en streeft naar onmiddellijke bevrediging die hier en nu moet 
plaatsvinden, ongeacht de consequenties. Het Es is het enige deel van de persoonlijkheid dat al bij de 
geboorte aanwezig is.” (Zimbardo, 2005) Het Über-Ich is het deel van de persoonlijkheid dat onze 
normen en waarden bevat. Het wordt ontwikkeld tijdens de kindertijd door de opvoeding en 
omgeving. Hier bevindt zich ook het Ik-ideaal, het beeld van onszelf zoals we zouden moeten zijn en 
waarnaar we streven. Het Über-Ich kan wel eens botsen met het Es, omdat het Es graag wil doen wat 
hij leuk vindt, terwijl het Über-Ich zich erg vasthoudt aan waarden, normen en moraal. De conflicten 
tussen het Es en het Über-Ich worden opgelost door het Ich. Dit is “het bewuste, rationele deel van de 
persoonlijkheid” (Zimbardo, 2005) 
  
Freud veronderstelt dat het onbewuste van de mens (het Es) bestaat uit twee soorten oerdriften: de 
Eros en de Thanatos. Het bevredigen van de Eros, ook wel de seksuele drift of levensdrift genoemd, 
staat gelijk met het lustprincipe. De Thanatos, of de doodsdrift, bevat zowel de agressieve en 
destructieve driften als de driften die gericht zijn op vermijding van spanning. Wanneer de doodsdrift 
naar buiten wordt gericht, is het agressie. Deze agressie kan via opvoeding en socialisatie onder 
controle worden gebracht en zo worden omgevormd tot sociaal acceptabele handelingen. 
Dus vanuit de psychoanalyse wordt agressie beschouwd als de uiting van het driftleven. 
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We vinden deze theorie van Freud een interessante invalshoek maar we hebben geen concrete 
toepassing gevonden op ‘stoute en gemene’ meisjes.  
 
We vinden het belangrijk om bovenstaande invalshoeken weer te geven, zodat we een duidelijker 
beeld krijgen van de oorzaken die binnen de persoon zelf gelegen zijn. Zo hebben we gekeken welke 
invloed hormonen hebben op het gedrag van onze meisjes bijvoorbeeld een hogere prikkelbaarheid en 
zenuwachtigheid. Omdat we wilden weten of onze bevraagden ook dachten of hormonen een reden 
kunnen zijn voor ‘stout en gemeen’ gedrag, hebben we bij de vraag ‘hoe denk je dat het komt dat de 
criminaliteit bij meisjes is gestegen?’ ‘door een verstoorde hormooncyclus’ als keuzemogelijkheid 
gegeven. De andere invalshoek namelijk het humanisme stelt dat de persoonlijke ontplooiing en de 
zelfverwezenlijking belangrijk zijn voor het ontwikkelen van ‘stout en gemeen’ gedrag. De 
humanisten zeggen dat het zelfbeeld onze handelingen sterk beïnvloed. We wilden graag via onze 
enquête te weten komen hoe aantrekkelijk de bevraagden zich vinden, zodat we hieraan het zelfbeeld 
kunnen linken.  
 
We zijn ervan overtuigd dat de oorzaken van ‘stout en gemeen’ gedrag niet alleen te vinden zijn in de 
persoon zelf, maar dat ook de sociale context een bepaalde invloed heeft. Daarom gaan we dit nader 
toelichten. 

5.3 OORZAKEN VAN DE SOCIALE CONTEXT 

In onze verdere zoektocht naar verklaringen voor ‘stout en gemeen’ gedrag, hebben we nog enkele 
interessante theorieën gevonden. Deze theorieën stellen vooral vrienden, familie en school als een 
belangrijke invloed op het voorkomen van het ‘stout en gemeen’ gedrag. We hebben deze 
verklaringen geplaatst onder ‘oorzaken van de sociale context’, waar we met de term ‘sociale context’ 
naar de vrienden, familie en school willen verwijzen. Een opmerking is dat dit onze eigen invulling is. 
Andere mensen kunnen aan de term een andere betekenis geven. 

5.3.1 ‘stout en gemeen’ gedrag als aangeleerd gedrag 

Allereerst vermelden we de leertheoretische invalshoek, deze stelt dat men crimineel gedrag niet 
zomaar kan linken aan een karaktertrek of risicovolle sociale omstandigheden. Het is altijd een 
wisselwerking tussen verschillende factoren. Bijvoorbeeld: jonge delinquenten die impulsief, niet al te 
intelligent of depressief zijn, worden niet altijd een crimineel.  
Om hulp te bieden is het van groot belang om het ‘delinquent’ gedrag te zien als aangeleerd gedrag. 
Opvoeders kunnen zonder het te beseffen de kinderen sociaal afwijkend gedrag leren door 
bijvoorbeeld toe te geven bij agressie, aandacht geven wanneer het kind regels overtreedt of niet aan te 
moedigen bij gewenst gedrag. Wanneer kinderen gedrag in de omgeving observeren kunnen zij ook 
imitatiegedrag vertonen. Wanneer men met deze kinderen bezig gaat zijn is het belangrijk om het 
leerproces te veranderen. Daarom moeten opvoeders erop attent zijn hoe men het kind moet 
aanpakken. Hij moet zichzelf vragen hoe hij het kind aangepast gedrag kan leren, hoe hij het gewenste 
gedrag kan laten toenemen en het ongewenste gedrag kan laten afnemen. 
 
Van Tilburg (2003) haalt de theorie van Loncke aan die enkele uitspraken vermeldt over populaire 
standpunten over opvoeding en het feit dat agressief gedrag en geweld aangeleerd kan worden, 
namelijk:  ”Je kan maar beter slechte kameraden vermijden”, ”Sinds zij naar school gaat komt zij thuis 
met van die lelijke woorden en brutale manieren”, “Van ons kan zij dat niet geleerd hebben, wij doen 
zoiets niet. van haar vriendinnen misschien?”, ”Wat kinderen vandaag de dag al niet allemaal 
voorgeschoteld krijgen op televisie, je zou voor minder baldadigheden uithalen”, “Als je weet in welke 
omgeving hij opgegroeid is, verbaast het mij niet dat ook hij zo agressief is.” 
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Alle omstandigheden van het leven (opvoedingssituaties, traumatische gebeurtenissen, alledaagse 
routines,omgangsvormen) leren ons welk gedrag effectief is, welk gedrag succesvol is en welk gedrag 
maar best vermeden kan worden. Meisjes die ‘stout en gemeen’ gedrag vertonen, kunnen doorheen 
deze levensomstandigheden fout gedrag hebben aangeleerd. Dit gedrag kan in hun ogen wel effectief 
en succesvol zijn.  
 
Men kan ook dingen leren wanneer situaties meermaals met elkaar worden verbonden. Dit is het 
principe van de klassieke conditionering. Dit houdt in dat wanneer men een bepaald iets waarneemt, 
automatisch nog iets anders wordt opgeroepen. Dit kan ook zijn gevolgen hebben op ‘stoute en 
gemene’ meisjes. Een meisje ziet een groep meisjes iemand pesten, zij denkt dan onmiddellijk aan de 
waardering die ze krijgt als ze mee zou doen.  
Een andere vorm van leren is volgens de operante conditionering. Wanneer een meisje aangename 
gevolgen gaat ervaren voor haar gedrag dan gaat ze dit gedrag meer stellen. Ervaart het meisje 
onaangename gevolgen, dan neemt dit gedrag af. Agressief gedrag wordt vaak ‘onbewust’ beloond en 
daardoor stijgt de kans op herhaling. Dit kan zelfs al gebeuren wanneer een meisje bijvoorbeeld iets 
steelt en ze hier niet voor gestraft wordt. Ze heeft dan geleerd dat ze spullen kan stelen zonder enige 
consequentie. Dit kan er voor zorgen dat ze nog eens iets zal stelen.  

5.3.2 Belang van de populaire status 

Ook vonden we het relevant om te zoeken naar een sociologische verklaring, omdat deze zich 
bezighoudt met de invloeden van de sociale context. Zo doet Jan Cornelis Dijkstra (socioloog aan de 
Rijksuniversiteit in Groningen) een langlopend en grootschalig onderzoek (2007) bij jongeren. Zo 
heeft hij onlangs onderzocht of het werkelijk waar is zoals zo vaak in literatuur wordt beweerd dat 
meisjes minder agressief zijn dan jongens en of er een verschil is in uiting van hun agressiviteit. 
 
Zo stelt Dijkstra dat als jongeren antisociaal gedrag stellen, hun populaire status bij de leeftijdsgenoten 
stijgt. Met antisociaal gedrag bedoelt hij roken, drinken en kleine delinquentie (bijvoorbeeld een 
bushokje vernielen), het zogenaamde stoer doen. Toch blijkt ook relationele en fysieke agressie een 
belangrijke rol te spelen. Jongeren stellen dit antisociaal gedrag om een meer volwassen status te 
bereiken. 
Uit het onderzoek blijkt ook dat zowel populaire jongens als populaire meisjes agressief gedrag 
vertonen. Maar er is wel een klein verschil in het soort agressie tussen jongens en meisjes. Zo stellen 
meisjes meer relationeel agressief gedrag zoals roddelen over anderen. Volgens Dijkstra bezorgen 
meisjes iemand liever een gebroken hart dan een gebroken arm. Volgens hem is de agressie bij 
jongens meer zichtbaar. Jongens maken vaak deel uit van een grote groep waarin ze een positie 
moeten verkrijgen of behouden. Om dit te kunnen doen moeten de jongens dominant zijn en moet er 
nu en dan eens een klap vallen. Dijkstra merkt wel weinig verschillen in agressiviteit tussen meisjes en 
jongens als het gaat om iemand anders opzettelijk pijn doen, zowel mentaal als fysiek.  
 
Populair zijn bij leeftijdsgenoten is niet altijd gelijk aan leuk gevonden worden. Volgens Dijkstra is 
het vanzelfsprekend dat jongeren die hun populariteit in stand houden door middel van agressie –
welke vorm dan ook- in afnemende mate gewaardeerd zullen worden als vriend. Wel opvallend is dat 
leeftijdsgenoten van het andere geslacht deze populaire status wel interessant vinden. Jongens vinden 
populaire jongens niet leuker door deze status, terwijl meisjes deze populaire jongens wel leuk en 
aardig vinden en andersom geldt hetzelfde. Dit kan als gevolg hebben dat ‘stoute en gemene’ meisjes 
bepaald gedrag vertonen omdat de populaire jongens waar ze naar opkijken dit gedrag ook vertonen. 
Ook kunnen deze populaire jongens de macht hebben om meisjes aan te zetten tot ‘stout en gemeen’ 
gedrag.  

5.3.3 Sociale overerving 

We kunnen ons de vraag stellen in hoeverre er een verband is tussen ‘stoute en gemene’ meisjes en 
hun vader en/of moeder, die ditzelfde gedrag vertoont. Via het begrip sociale overerving proberen we 
hier een antwoord op te krijgen.  
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Met de term ‘sociale overerving’ wordt bedoeld dat kinderen bepaalde kenmerken kunnen overnemen 
van hun ouders. Deze kenmerken kunnen voor bepaalde beperkingen of mogelijkheden in de toekomst 
zorgen. Zo blijkt dat jongeren van crimineel verdachte ouders meer kans hebben om in aanraking te 
komen met de politie vanwege crimineel gedrag. Dit omdat de ouders in grote mate invloed hebben op 
het overdragen van waarden, normen, gevoelens en gedragingen aan hun kinderen. Criminele ouders 
kunnen het kind aanleren om bepaalde doelen te bereiken via onwettige middelen zoals diefstal of 
problemen op te lossen door bijvoorbeeld geweld te gebruiken. 
 
Uit cijfers van het tweede kwartaal van 2008 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in 
Nederland, blijkt dat een kind met een verdachte moeder een grotere kans heeft om zelf ook een 
misdrijf te plegen (32%). Wanneer een kind een vader heeft die van een misdrijf verdacht wordt is dit 
24%. Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat de moeder een centrale positie heeft binnen het 
gezin. Hierdoor zou haar crimineel gedrag een grotere invloed hebben op de kinderen, want de 
veiligheid en stabiliteit van het gezin, waar de kinderen in opgroeien, kan sterker uit evenwicht 
geraken. 
Wanneer een jongere een van criminaliteit verdachte vader en moeder heeft, blijkt hij/zij het meeste 
kans te maken om zelf ook een misdrijf te plegen (ruim 40%). Toch moeten we rekening houden dat 
enkel in extreme situaties een verdachte vader en moeder voorkomen. 
In dezelfde studie kunnen we ook besluiten dat vaders en zonen vaker verdacht zijn van een misdrijf 
dan moeders en dochters. We zien ook dat zonen vier keer meer verdacht zijn dan dochters. 
 
Tabel 3: Jongvolwassenen ooit verdacht van misdrijf in 2005 

 
Bron: CBS-Kinderen van verdachten vaker in fout. http://www.cbs.nl 
 
Tabel 4: Ouders van jongvolwassenen en jongvolwassenen ooit verdacht in 2005 

 

Bron: CBS-Kinderen van verdachten vaker in fout. http://www.cbs.nl 
 
Uit dit onderzoek kunnen we concluderen dat de volkswijsheid ‘jong geleerd is oud gedaan’ zeker van 
toepassing is bij jongeren met crimineel gedrag. 
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5.3.4 Fasen van probleemgedrag 

Een andere invalshoek geeft het orthopedagogisch model met onder andere het vierfasenmodel van 
Patterson dat we terugvonden in Peeters (2000). Dit model zegt zowel iets over het ontstaan van 
probleemgedrag als het verloop ervan. Dit model is toepasbaar op zowel meisjes als jongens. Na de 
bespreking van het vierfasenmodel, volgt er ook nog een korte uitleg over de taxatie van 
gedragsproblemen volgens Moffit dat we ook terugvonden in Peeters (2000). Deze geven we weer om 
duidelijk te maken dat niet alle jongeren evolueren volgens het vierfasenmodel.  
 
In dit model van Patterson doorloopt de jongere vier verschillende fasen van probleemgedrag. De 
gedragsmoeilijkheden blijven veelal stabiel gedurende de verschillende fasen, maar komen telkens op 
een andere wijze tot uiting. Dit model volgt een eenvoudige chronologische weg, van kleutertijd tot 
volwassenheid. 
 
• Fase 1 
Reeds op kleuterleeftijd ontwikkelt er dwinggedrag bij het kind. De ouders raken geïrriteerd en durven 
het kind nog moeilijk iets te weigeren. Hierdoor wordt het ouderlijk gezag uitgehold. Men noemt dit 
ook wel het coërcief proces. Deze interactiepatronen tussen ouders en kind stabiliseren zich als het 
kind de leeftijd heeft van vijf tot zes jaar. 
• Fase 2 
In deze fase zit het kind reeds in het basisonderwijs. Het kind kan moeilijk overweg met 
leeftijdsgenootjes die hen verwerpen. Coërcieve kinderen worden op deze wijze vaak uitgesloten bij 
spelletjes en dergelijke, zodat ze noodzakelijke sociale vaardigheden ook minder kunnen aanleren. 
Deze kinderen hebben ook moeite met aanvaarden van negatieve feedback van onder andere de 
leerkrachten. Zowel op prestatief vlak als op sociaal vlak blijken deze dwingende kinderen af te haken. 
Hun gebrek aan frustratietolerantie en doorzettingsvermogen verslechtert enkel naarmate ze ouder 
worden. Vaak is dit het begin van een stemmingsstoornis. Ten onrechte beschouwen hulpverleners 
deze emotionele moeilijkheden wel eens als oorzaak en niet als het gevolg van de 
gedragsmoeilijkheden. Ook denkt men soms dat deze kinderen alleen op school zo zijn, maar thuis is 
het vaak nog erger.  
• Fase 3 
Intussen is de jongere terecht gekomen in het secundair onderwijs. Hier ontstaat de gelegenheid om 
zich aan te sluiten bij deviante leeftijdsgenoten. Men noemt dit ook wel eens de ‘’straattijd’’. Deze 
aansluiting ontlokt wederzijdse stimulering, onder de jongeren ontstaat er een ‘anti-houding’. Soms 
komt middelengebruik voor. De deviante leeftijdgenoten versterken de asociale ontwikkeling en 
asociale attitude, terwijl de emotionele moeilijkheden, de stemmingswisselingen en een laag 
zelfwaardegevoel er gevolgen van zijn. Een behandeling zal weinig opleveren wanneer het asociale 
gedrag als zodanig niet rechtstreeks wordt aangepakt en niet afneemt.  
• Fase 4  
De jongere zet zijn patroon voort in de volwassenheid. Er is een algemene beperkte sociale integratie. 
Deze volwassenen hebben vaak slechte partnerrelaties, een psychiatrische problematiek en financiële 
problemen. Ze komen ook vaak in aanraking met gerechtelijke instanties.  
 
We zien hier dat er meerdere factoren zijn die invloed hebben op het ontstaan en verloop van het 
probleemgedrag. Het begint vaak met een coërcief proces tussen het kind en zijn ouders. Maar ook de 
school en de leeftijdsgenoten hebben zeker invloed op het kind en de jongere. Het is niet zo dat alle 
jongeren alle fasen van Patterson doorlopen.  
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Figuur 2: vierfasenmodel van Patterson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bron: Peeters, J. (2000). 
 
Peeters (2000) heeft het ook over de taxatie van Moffit. Deze taxatie houdt in dat er twee verschillende 
groepen jongeren met gedragsproblemen zijn. Het gaat dan over levensloop-persistent gedrag en 
adolescentie-gelimiteerd gedrag.  
 
Als eerste is er levensloop-persistent gedrag. Dit houdt in dat jongeren reeds voor de schoolse periode 
antisociaal gedrag vertonen en hier een merkwaardige continuïteit te zien is. Er is ook sprake van 
heterotypische continuïteit, dit is het voortdurend frequent asociaal gedrag in veranderende 
verschijningsvormen. De asociale loopbaan van de jongere begint op vroege leeftijd en duurt tot lang 
na adolescentie. Deze jongeren krijgen ook een zeer slechte prognose. Deze vorm komt vooral voor bij 
jongeren met neuropsychologische stoornissen, zoals ADHD. Ook is er een verband tussen kwetsbare 
persoonseigenschappen en een weinig ondersteunende leefomgeving. Deze jongeren worden 
gekenmerkt door enkele steeds herhalende interactievormen. Ze raken verstrengeld in een proces 
waarbij ze conventionele sociaal wenselijke alternatieven niet geleerd krijgen en verzanden in een 
deviante levensstijl, met criminaliteit tot gevolg. Het percentage van levensloop-persistent antisociaal 
gedrag bij jongens is ongeveer 5%. Bij meisjes is dat minder dan 1%.  
 
Moffit heeft het ook nog over adolescentie-gelimiteerd gedrag. Zowel de vorige groep als deze groep 
vertoont op een bepaald moment hetzelfde ernstige normovertredend gedrag. Maar deze laatste groep 
jongeren haakt later in en stopt ook sneller. Sommige activiteiten die deze jongeren doen hoeven niet 
onder te doen voor die van levensloopjongeren, maar typisch is het weinig consistente in het gedrag. 
Er is geen sprake van psychoneurologische factoren, maar wel sociale, sociologische en etiologische 
oorzaken. Deze jongeren doen het vooral om de sociale status en het winstoogmerk. Op biologisch 
vlak zijn deze jongeren bijna volgroeid, maar ze hebben moeite om lang te wachten op materiële en 
andere voordelen van de volwassenen, daarom sluiten ze aan bij deviante leeftijdsgenoten.  
 
We halen deze taxatie aan om te verduidelijken dat het gedrag dat wij onderzoeken in onze enquête, 
niet altijd gedrag is dat de jongere zal blijven stellen. Omdat we enkel een momentopname maken en 
geen longitudinale studie voeren, is het voor ons wel niet mogelijk om duidelijk te maken welke van 
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deze twee groepen het meest voorkomt in ons onderzoek. Toch leek het ons relevante informatie om 
mee te geven.  

5.3.5 Invloed van de vriendengroep 

We bespreken hieronder het belang van de vriendschap die een jongere op kan bouwen in de 
leeftijdsfase die wij onderzoeken. Ons doel is aantonen dat het hebben van vrienden die zich 
bezighouden met ‘stoute en gemene’ activiteiten, een invloed kan hebben op een meisje (of op een 
jongen). Het is dus mogelijk dat een meisje ‘stout en gemeen’ is omdat dit vaak voorkomend gedrag 
kan zijn in haar vriendengroep.  
 
We kunnen vriendschap beschouwen als een min of meer langdurige relatie, meestal tussen 
leeftijdsgenoten. Deze relatie is gebaseerd op wederzijds vertrouwen. Er zijn steeds meer aspecten die 
een rol spelen binnen een vriendschap. De aard van de vriendschap wordt bepaald door de leeftijd De 
adolescenten sluiten vriendschappen die meer vertrouwelijk zijn en waar de psychologische afstand 
tussen de vrienden klein is. 
 
We kunnen stellen dat betrouwbaarheid zeer typerend is voor vriendschappen in de 
middelbareschoolfase. In deze fase zien jongeren meer details in de ander door het delen van 
gevoelens en ze ontdekken ook steeds meer aspecten van zichzelf. Dit hangt zeker samen met de 
ontplooiing van de eigen identiteit.  
In deze fase zullen vrienden zeker meer tijd met elkaar doorbrengen. Dit hangt samen met het feit dat 
jongeren in deze fase steeds meer loskomen van en minder tijd doorbrengen met hun ouders. Vrienden 
worden dus belangrijker. 
 
Bij adolescenten zullen vriendschappen vaak gesloten worden op basis van de gelijke normen, 
waarden en maatschappelijke of politieke opvattingen. Deze gelijke kenmerken kunnen zich 
versterken tijdens de vriendschap. 
We hebben vaak de neiging om naar de positieve gevolgen/kenmerken van vriendschap te kijken. 
Toch moeten we ook oog hebben voor negatieve gevolgen van vriendschap. Door deze schaduwzijde 
denken we bijvoorbeeld aan het feit dat ook negatieve kenmerken zoals agressie en antisociaal gedrag 
bepaalde jongeren dichter bij elkaar kunnen brengen. Onderzoek heeft zo al uitgewezen dat 
delinquente jongeren en antisociale jongeren vaak vrienden hebben met vergelijkbaar storend gedrag. 
Naarmate de vriendschap vordert neemt dit gedrag toe. Uit longitudinale studies naar het ontstaan van 
delinquentie zien we dat het hebben van delinquente vrienden wordt beschouwd als een belangrijke 
voorspeller van toenemend delinquent gedrag. Als deze jongeren langer met elkaar omgaan, nemen ze 
vaak gedrag va elkaar over. Ook de manier van denken wordt overgenomen, bijvoorbeeld het 
goedkeuren van delinquent gedrag. 
Iets wat nog opvalt is dat de meeste jongeren hun vrienden op school leren kennen. Voor delinquente 
jongeren ligt dit anders. Zij leren hun vrienden meestal buiten het schoolgebeuren kennen. Zij leren 
elkaar eerder in het vrijetijdscircuit kennen.  
 
We zijn eerder geneigd te denken dat agressieve jongeren geen of minder vrienden hebben dan niet-
agressieve jongeren. Niemand wil toch een vriend die verbaal of fysiek agressief kan zijn? En als 
agressieve jongeren toch vrienden hebben, hoeveel vrienden hebben ze dan en wat stellen deze 
vriendschappen voor? Er zijn verschillende wetenschappers die zich hebben beziggehouden met dit 
onderwerp. 
Uit deze onderzoeken blijkt dat agressieve kinderen en jongeren wel degelijk vrienden hebben. Uit de 
meeste onderzoeken blijkt eveneens dat deze kinderen en jongeren meestal minder vrienden hebben en 
dat hun vriendschappen ook minder hecht zijn dan die bij niet-agressieve jongeren.  
Zoals eerder aangehaald bij het gelijkheidsmodel, zouden agressieve jongeren dikwijls agressieve 
vrienden kiezen. Zij hebben dus vaak vrienden die net zoals zij zelf weinig sociaal zijn en neigen naar 
afwijkend gedrag. Jongeren die veel blowen, drinken, drugs gebruiken,… Bij voorkeur vrienden 
kiezen die hetzelfde gedrag stellen. Dit kan leiden tot nog meer delinquent, agressief en antisociaal 
gedrag.  
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Er is ook een verschil in inhoud tussen vriendschappen van agressieve jongeren en die van niet-
agressieve jongeren. Agressieve vrienden weten hun conflicten onderling minder goed te hanteren. Zij 
laten ruzies gemakkelijk escaleren. Agressieve jongeren hebben in hun vriendschappen ook te weinig 
vertrouwen en openheid. Dit kunnen we zien in de manier waarop ze met elkaar omgaan. Ze delen 
meestal nauwelijks of geen gevoelens. Vaak overtreden agressieve jongeren ook de geldende regels in 
hun vriendschappen.  
Over vriendschappen van agressieve jongeren mogen we concluderen dat deze niet zo diep gaan en 
dus niet het niveau behalen van niet-agressieve jongeren. Dit oppervlakkig zijn van de vriendschappen 
wordt ook bevorderd door een gebrek aan sociale vaardigheden. 
Jeugdigen met relationele agressie hebben ook minder vrienden en hebben onderling ook meer 
conflicten, maar hun vriendschappen zijn wel van dezelfde kwaliteit als die van niet-agressieve 
jongeren. 
  
Er werden geen cijfers of opmerkelijke verschillen gevonden tussen meisjes en jongens op gebied van 
invloed van de vriendengroep.  
 
We kunnen concluderen dat er meisjes ‘stout en gemeen’ kunnen zijn onder invloed van hun 
vriendengroep. Om het gedrag van zulke meisjes te begrijpen en te achterhalen is het dus ook van 
belang dat men een kijk heeft op hun vriendengroep en de mensen met wie ze omgaan. 

5.3.6 Invloed door ouders, vrienden en school 

De systeemtheorie is een overkoepelende invalshoek. Deze geeft de invloed van zowel ouders, 
vrienden als school weer.  
 
De algemene systeem theorie (AST) is een manier van denken die in verschillende wetenschappen 
gebruikt kan worden. Volgens Rigter (2003) kan men deze theorie het best typeren als een denkwijze 
waarbij men ervan uitgaat dat een persoon (systeem) altijd een omgeving (context) heeft. De eenheid 
tussen de mens en zijn omgeving wordt benadrukt. 
Een vereenvoudigde versie van deze theorie is het biopsychosociaal model. Dit model verklaart 
(probleem)gedrag, psychiatrische problemen en algemene ontwikkelingen door zowel biologische, 
psychologische en sociale factoren.  
 
Als we dus vanuit deze theorie een antwoord willen zoeken op de vraag waarom meisjes ‘stout en 
gemeen’ zijn, mogen we ons niet alleen baseren op het kind zelf. Het is dan ook aangewezen dat we 
rekening houden met meerdere factoren uit de context. Er zijn dus meerdere factoren die het gedrag 
van het meisje beïnvloeden of veroorzaken.  
 
Dit kijken vanuit verschillende invalshoeken vindt zijn oorsprong in de Gestalt-theorie. Deze 
informatie werd beschreven in Wauters (2007). Deze theorie stelt dat het geheel groter is dan de som 
der delen. Hiermee wordt bedoeld dat men zich niet enkel moet concentreren op een subsysteem, maar 
op het gehele systeem. Dit wil zeggen dat men zich dus niet enkel richten op een ‘stout en gemeen’ 
meisje, maar moet er ook rekening worden gehouden met onder andere haar gezin, school, 
vriendenkring, sociale omgeving. 
De uitspraak dat het geheel groter is dan de som der delen, slaat er dus op terug dat het belangrijk is 
om te kijken naar de interactie en de samenhang tussen de verschillende subsystemen.  
 
Hieronder geven we een paar voorbeelden van verklaringen van het gedrag van ‘stoute en gemene’ 
meisjes vanuit de systeemtheorie. 
 
Spruijt (2005) beschrijft Amato & Keith die in 1991 een grote analyse publiceerden van meerdere 
gedane studies over de gevolgen van echtscheidingen op kinderen. In 2001 voerde Amato een nieuw 
onderzoek uit op nieuwe en enkele van de vorige kinderen. Hij constateerde dat de gemiddelde 
negatieve effecten voor kinderen in de jaren negentig niet kleiner maar juist groter waren geworden. 
Dit was onverwacht omdat er een toegenomen acceptatie van echtscheidingen is in de samenleving. 
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Achteraf vermoedt Amato dat de slechtere resultaten voor kinderen misschien worden veroorzaakt 
door het feit dat nu ook de matig slechte huwelijken vaker worden ontbonden, wat voor kinderen 
moeilijker te begrijpen is. Een tweede reden is wellicht de economische vooruitgang. Hiervan 
profiteren vooral tweeoudergezinnen, zodat eenoudergezinnen het relatief slechter hebben dan voor 
1990. Amato concludeert dat het in elk geval belangrijk blijft om aandacht te besteden aan de 
negatieve effecten van scheiding voor kinderen.  
 
Belgisch onderzoek vermeldt dat ongeveer 10% van de kinderen in intacte gezinnen min of meer 
ernstige problemen ontwikkelen, terwijl dat percentage in gescheiden gezinnen oploopt tot 20 à 25%. 
Spruijt (2005) beschrijft De Witte waaruit blijkt dat kinderen uit scheidingsgezinnen ook meer 
problemen vertonen dan kinderen die een ouder verliezen door overlijden. Een verklaring hiervoor is 
dat kinderen in een echtscheidingsproces vaker te maken hebben met ouderlijke conflicten. Het is dus 
niet zozeer het hebben van maar één ouder dat tot gedragsproblemen leidt, maar wel de manier waarop 
het kind of de jongere een ouder heeft ‘verloren’.  
Een eventuele stijging van ‘stoute en gemene’ meisjes kan dus te verklaren zijn door een stijging van 
het aantal echtscheidingen. Als de meerderheid van de ouders die scheiden een dochter hebben, kan 
dat een stijging als gevolg hebben.  
Van der Rakt (2005) beschrijft een Nederlands onderzoek naar het criminele gedrag van jongeren. 
Duizend leerlingen hebben via de computer een vragenlijst ingevuld over het aantal delicten dat zij 
pleegden. Het ging verder ook over hun band met vrienden, ouders en school. Deze vragenlijst werd 
twee jaar na elkaar ingevuld. Aan de hand van de resultaten werd bekeken of het hebben van criminele 
vrienden in het eerste jaar, invloed heeft op het plegen van delicten in het volgend jaar. Ook keek men 
naar de invloeden van de band met ouders en school. Uit het onderzoek bleek dat jongens vaker 
delicten pleegden dan meisjes.  
 
Tabel 5: De kansen op crimineel gedrag in relatie tot de band met ouders, school of vrienden. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bron: Van der Rakt, M. (2005). 
 
Uit tabel 5 kunnen we aflezen dat kinderen die een goede band hebben met hun ouders een heel kleine 
kans hebben om crimineel gedrag te vertonen (12%), terwijl kinderen die een slechte band hebben met 
hun ouders juist erg veel kans hebben om delicten te plegen (86%). We zien dat er voor de band met 
school eenzelfde soort verband bestaat maar met een minder groot verschil. 
Voor criminele vrienden bestaat juist een tegengesteld verband. Een goede band met criminele 
vrienden geeft een jongere een grote kans om delicten te plegen (92%), terwijl een slechte band deze 
kans juist verkleint (31%).  
We kunnen uit bovenstaande grafieken besluiten dat zowel banden met ouders en school als banden 
met criminele vrienden de kans op het plegen van een delict beïnvloeden. Goede banden met ouders 
en school weerhouden jongeren ervan om criminaliteit te begaan, maar een goede band met een 
criminele vriend zorgt voor een grotere kans op crimineel gedrag. 
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In tabel 6 zien we dat de kans op criminaliteit zowel bij jongens als bij meisjes groter wordt naarmate 
ze meer criminele vrienden hebben. Dat effect is bij meisjes alleen veel groter dan bij jongens. 
 
Tabel 6: De invloed van criminele vrienden voor jongens en meisjes. 

 
Bron: Van der Rakt, M. (2005). 
 
Uit het onderzoek bleek ook dat het hebben van criminele vrienden van invloed is op het plegen van 
delicten één jaar later. Sommige criminologen beweren echter dat het hebben van criminele vrienden 
juist veroorzaakt wordt door het plegen van delicten. 
 
Tabel 7: de kans op crimineel gedrag (links) en de kans op criminele vrienden (rechts).  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Bron: Van der Rakt, M. (2005). 
 
Uit tabel 7 kunnen we afleiden dat jongeren die delicten plegen een jaar later meer criminele vrienden 
hebben. Maar ook dat jongeren die criminele vrienden hebben, een jaar later meer delicten plegen.  

Uit de bovenstaande analyse kunnen een aantal conclusies worden getrokken. Namelijk dat er 
inderdaad een effect is van het omgaan met criminele leeftijdsgenoten op het plegen van delicten. Ook 
blijkt dat het plegen van criminaliteit ervoor zorgt dat jongeren vaker vriendschappen sluiten met 
jongeren die ook delicten plegen. En de invloed van verkeerde vrienden op het ontwikkelen van 
crimineel gedrag lijkt voor meisjes groter te zijn dan voor jongens. 

5.4 MAATSCHAPPELIJKE OORZAKEN 

De laatste oorzaak die we willen aangeven zijn de maatschappelijke oorzaken. We doen dit omdat we 
het relevant vinden om aan te geven hoe de maatschappij deviant gedrag in de hand kan werken. We 
willen aantonen dat de maatschappij een zekere invloed heeft op de handelingen van jongeren. 
 
Wanneer er waarden of normen overtreden worden volgen hier meestal sancties op. We noemen het 
overtreden van deze waarden en normen afwijkend gedrag. In de sociologie wordt dit begrip 
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omschreven als deviant gedrag. Deviantie moeten we dus ruimer zien dan de juridische term 
criminaliteit. 
Sociale controle is gericht op het doen naleven van waarden en normen. Toch mogen we stellen dat de 
sociale controle soms ook deviantie in de hand kan werken. Het is al sinds Freud dat er verschillende 
psychologen en sociologen ons er vaak op gewezen hebben dat een te sterke sociale controle soms 
bepaalde biologische en psychische behoeften onvoldoende kunnen bevredigd worden. Dit kan leiden 
tot een frustratie van behoeften die op zijn beurt kan zorgen voor deviant gedrag. Zo is het al vaker 
voorgekomen dat een strenge seksuele moraal heeft geleid tot vormen van gedrag die men net had 
willen voorkomen.  
Het kan ook zijn dat er bepaalde waarden zo benadrukt worden, dat er voor sommige mensen een 
opmerkelijk verschil bestaat tussen de te realiseren waarden en de middelen die zij ter beschikking 
hebben. Hierdoor kunnen steun zoeken in sociaal niet-aanvaardbare middelen om toch aan de waarden 
te kunnen voldoen. Dit wordt door Merton (in de Jager, Mok & Sipkema, 2004) ook wel anomie 
genoemd. 
 
De sociale controle die door de wetgeving en rechtspraak wordt uigeoefend noemen we formele 
sociale controle. Ook deze vorm van sociale controle kan bepaalde vormen van afwijkend gedrag in de 
hand werken. Zo is er het voorbeeld van de illegale softdrugs. Door de softdrugs illegaal te maken 
wordt de prijs hiervan opgedreven. Als gevolg kan de illegale handel zeer winstgevend en alles 
behalve onderdrukt worden. De softdruggebruikers moeten meer geld steken in hun verslaving. 
Hierdoor worden ze als het ware, in bepaalde gevallen, aangezet tot diefstal. Weer een vorm van 
deviant gedrag die in de hand gewerkt wordt. 
 
We kunnen hieruit concluderen dat de waarden en normen van de maatschappij invloed hebben op de 
handelingen van jongeren. Sociale controle, gericht op het doen naleven van waarden en normen, kan 
ook deviantie in de hand werken. Doordat bepaalde waarden en normen zo benadrukt worden, ontstaat 
er een verschil tussen de verwachting en de effectieve realisatie van deze waarden. Hierdoor zoeken ze 
mogelijk steun in sociaal niet aanvaardbare middelen. Wanneer de waarden en normen van de 
maatschappij bijvoorbeeld te streng zijn en het meisje heeft de middelen niet om deze te 
verwezenlijken, kan ze deviant gedrag vertonen. Op deze manier kunnen we een mogelijke verklaring 
geven voor ‘stout en gemeen’ gedrag van meisjes. 

5.5 BESLUIT 

We hebben verschillende invalshoeken besproken om ‘stout en gemeen’ gedrag te verklaren. Er zijn 
oorzaken te vinden in zowel de persoon zelf als in de sociale context. Ook de maatschappij heeft een 
bepaalde invloed. 
Bij de persoon zelf hebben we de biologische en humanistische invalshoek besproken. Zij leggen 
vooral de nadruk op de innerlijke processen van een ‘stout en gemeen’ meisje bijvoorbeeld de invloed 
van hormonen op de gemoedstoestand. 
Ook hebben we de invloed van de sociale context aangehaald. Uit de sociologische theorie blijkt dat 
jongeren veel aandacht besteden aan hun populaire status in de groep. Meisjes kunnen zich agressief 
gedragen om zo hun populariteit in stand te houden. Het orthopedagogisch model, de andere 
invalshoek bij de sociale context, bespreekt hoe probleemgedrag kan ontstaan en hoe dit verloopt in de 
verschillende fasen. Zo blijkt dat de kindertijd een belangrijke invloed heeft op het later voorkomen 
van ‘stout en gemeen’ gedrag. 
De scheiding van ouders, blijkt ook een mogelijke oorzaak te zijn. 
We hebben aangehaald dat het hebben van vrienden die zich bezighouden met ‘stoute en gemene’ 
activiteiten een invloed hebben op het meisje. Hierdoor is het mogelijk dat een meisje stout en gemeen 
gedrag vertoont omdat dit vaak voorkomt in haar vriendengroep. 
Bij de maatschappelijke invloeden zien we dat de sociale controle door de samenleving een 
belangrijke rol speelt. Deze sociale controle richt zich op het naleven van waarden en normen. 
Wanneer het meisje niet over de nodige middelen beschikt om aan deze waarden te voldoen, kan ze 
deviant gedrag stellen. 
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6 Aanpak 

6.1 INLEIDING  

Nu we een duidelijk beeld hebben gevormd van mogelijke oorzaken van ‘stout en gemeen’ gedrag, 
willen we te weten komen welke aanpak we het best kunnen hanteren. Deze aanpak situeert zich op 
verschillende vlakken. Wij gaan dieper in op het preventief en residentieel (in een gesloten instelling) 
werken. 

6.2 PREVENTIEF OPTREDEN 

Preventief werken kan op verschillende niveaus. Wij bespreken hieronder kort enkele mogelijke 
technieken die wij nuttig vinden in het preventief werken met ‘stoute en gemene’ meisjes.  
 
Op het preventief werken wordt in Amsterdam duidelijk meer nadruk gelegd, vooral bij No Limit. 
Hier werd er zelfs uitsluitend preventief gewerkt. Zij houden zich bezig met jongeren van straat te 
houden zodat deze niet in de criminaliteit belanden. 

6.2.1 Soorten preventieprogramma’s 

Er zijn drie soorten preventieprogramma’s te onderscheiden voor criminaliteit. Als eerste hebben we 
de universele programma’s. Deze zijn gericht op de hele samenleving. Een voorbeeld hiervan is het 
aanbieden van sportactiviteiten voor jongeren. 
Als tweede hebben we de selectieve programma’s. Deze zijn er voor jongeren die zich al in een 
risicopositie bevinden, bijvoorbeeld maatschappelijk kwetsbare kinderen. Voorbeelden hiervan zijn 
spijbelprogramma’s en opvoedingsondersteuning op buurtniveau. Zo zijn er bijvoorbeeld jeugdhuizen 
die activiteiten organiseren voor kinderen in een sociaal mindere wijk om ze van straat te houden. 
Als derde soort zijn er preventieprogramma’s op indicatie. Deze zijn bedoeld voor jongeren die al 
crimineel gedrag hebben gesteld. Voorbeelden van deze laatste soort preventieprogramma zijn sociale 
vaardigheidstrainingen voor jongeren of intensieve gezinsbegeleiding. 

6.2.2 Straathoekwerk 

Straathoekwerk is een belangrijk aspect in het preventief optreden van ‘stoute en gemene meisjes’. We 
gebruiken de beschrijving van Walgrave (1996), namelijk dat straathoekwerk de meest laagdrempelige 
vorm van welzijnswerk is en dat moeilijk bereikbare groepen worden opgezocht in hun eigen 
omgeving met een actieve, respectvolle en integrale benadering.  
Ten eerste is er de actieve benadering. Dit wil zeggen dat straathoekwerkers zelf gaan zoeken naar hun 
doelgroep in hun eigen milieu. Ze nemen zelf initiatief om in contact te komen met de jongeren. 
Ten tweede is er de respectvolle en positieve benadering. Respect is een belangrijke houding van een 
straathoekwerker. Door dit respect krijgen de jongeren vertrouwen in de straathoekwerker. Door dit 
vertrouwen gaat de jongere sneller over zijn probleem praten en zo kunnen ze geholpen worden. Maar 
dit respect wil niet zeggen dat ze alle gedrag van de jongere goedkeuren. De jongere wordt aanvaard, 
maar zijn negatieve gedrag niet. 
De derde en laatste benadering van het straathoekwerk is de integrale benadering. Dit wil zeggen dat 
er niet alleen gekeken wordt naar één probleem van de jongere, maar dat er ook rekening wordt 
gehouden met andere problemen. Bijvoorbeeld een meisje hangt op straat rond en is verslaafd aan 
drugs. Dan wordt er volgens de integrale benadering niet alleen het drugsprobleem opgelost, maar 
wordt er ook gekeken naar de oorzaken van dit probleem. Deze zouden kunnen zijn een moeilijke 
thuissituatie, laag zelfbeeld, slecht vrienden enzovoort.  

6.3 AANPAK IN EEN GESLOTEN INSTELLING 

We hebben samen een bezoek gebracht aan de gesloten instelling voor meisjes in Mol. Hier bleek dat 
er een groot verschil was in de aanpak bij jongens en meisjes. De opvoeders van de meisjesafdeling 
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van de gesloten instelling in Mol hebben er zelf voor gekozen om een andere aanpak te gebruiken dan 
deze bij de jongens. Bij de jongens wordt er veel strenger opgetreden, er is geen fysiek contact en de 
opvoeders staan heel sterk boven de jongeren. Het gaat hier echt om een autoritaire begeleidingsstijl. 
Bij de jongens staat de focus op structuur. Opvoeders die met zowel jongens als meisjes hebben 
gewerkt, hebben ondervonden dat de aanpak die ze hanteren bij de jongens, niet werkt bij de meisjes. 
Bij meisjes wordt er ook een sterke structuur gehanteerd, maar de focus wordt meer gelegd op 
ondersteuning. Ook is de plaatsing vooral een manier van op adem komen. De instelling vanwaar ze 
komen, kan zo ook op adem komen. 
 
Een ander groot verschil is dat bij jongens het verminderen van het negatieve gedrag centraal staat. 
Door de dagelijkse strenge regels te volgen, is het routine geworden om te volgen en ‘ja’ te knikken. 
En zo verliezen sommige jongens een deel van hun eigenheid. 
Bij de meisjes wordt eerder het positieve gedrag gezien en van hieruit wordt er met hen gewerkt. 
Opvoeders geven aan dat deze aanpak veel beter werkt hen. 
Veel opvoeders opteren er dan ook voor om de aanpak bij jongens te veranderen naar een meer 
positieve aanpak. Aan het negatieve moet nog altijd gewerkt worden en er is nog altijd grote nood aan 
structuur, maar er zou toch meer aandacht moeten gegeven worden aan het positieve aspect van de 
jongens. 
 
Op het vlak van de benadering van jongeren blijkt er een verschil tussen mannelijke en vrouwelijke 
opvoeders. Het verschil zit erin dat mannen sneller een machtstrijd aangaan met jongeren, ze verheffen 
ook sneller hun stem. Terwijl de vrouwen dit over het algemeen minder snel doen. Ze blijven kalmer 
en luisteren meer naar de jongere. Dit verschil is natuurlijk ook afhankelijk van de doelgroep waarmee 
men werkt. In de gesloten instelling van de meisjes valt het verschil tussen mannen en vrouwen 
minder op omdat hier over het algemeen een andere sfeer van aanpak heerst.  
 
Deze bovenstaande visie over de verschillen in aanpak, komt van de groep opvoeders van de gesloten 
meisjesinstelling in Mol. We vinden deze visie relevant om aan te halen, omdat wij het belangrijk 
vinden dat er ook vanuit een positieve blik wordt gekeken naar criminele jongeren. Dit is natuurlijk 
maar één visie. Andere opvoeders kunnen hier een andere visie op nahouden. 

6.4 BESLUIT 

De aanpak van ‘stout en gemeen’ gedrag bij meisjes situeert zich op verschillende vlakken. Wij 
hebben gekozen om ons toe te spitsen op het preventief en het residentieel werken. 
In het preventief werken wordt er gebruik gemaakt van verschillende soorten programma’s zoals 
universele, selectieve en preventieve op indicaties. Ook straathoekwerk neemt een belangrijke plaats 
in binnen het preventief werken. 
Naast het preventieve is ook de residentiële aanpak een belangrijke pijler. We besproken deze laatste 
aanpak aan de hand van ons bezoek aan de meisjesafdeling van de gesloten instelling in Mol. Positieve 
bekrachtiging neemt in hun visie een centrale plaats in om zo aan het ‘stoute en gemene’ gedrag te 
werken. 

7 Cijfers ter illustratie van de huidige situatie 

7.1 INLEIDING 

Om een duidelijk beeld te schetsen van de huidige situatie van het voorkomen van ‘stout en gemeen’ 
gedrag, geven we enkele cijfers weer. We hebben gekozen voor cijfers op verschillende niveaus 
(Limburg, België en Vlaanderen). Via deze tabellen en cijfers schetsen we een beeld van het ‘stout en 
gemeen’ gedrag: komt dit werkelijk zoveel voor? 
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7.2 CIJFERS HERSTELBEMIDDELING 

De cijfers hieronder gaan over herstelbemiddeling. Het zijn de cijfers van de dossiers die in 2007 
werden aangemeld. Het gaat hier dus niet om een volledig beeld omdat dit enkel de jongeren zijn die 
herstelbemiddeling doen. We willen hier enkel een voorbeeld geven van feiten en het voorkomen bij 
jongens en meisjes en de leeftijd. Bij het interpreteren van de cijfers is het dus zeer belangrijk dat men 
niet aanneemt dat dit het volledige beeld is want we hebben de andere vormen van alternatieve 
afhandeling (namelijk gemeenschapsdienst, Slachtoffer in Beeld-minderjarigen, Leerproject 
Seksualiteit en Relaties in Balans en Leerproject Drugs, (ver)antwoord) niet meegerekend. We kozen 
voor herstelbemiddeling omdat hier het meest aantal dossiers terug te vinden zijn. We maken ook geen 
onderscheid tussen de steden (namelijk Tongeren en Hasselt) en ook niet of het gaat om de 
Jeugdrechtbank of het Parket. 
 
Tabel 8: Aard van de feiten van de jongens en meisjes die zijn aangemeld voor herstelbemiddeling. 
Feiten Totaal aantal 

dossiers 
% Aantal 

daders 
% 

Vermogensdelicten     
- Beschadiging 28 22,9% 80 37,9% 
- Diefstal 28 22,9% 48 22,7% 
- Brandstichting 5 4,1% 13 6,2% 

Persoonsdelicten     
- Slagen en verwondingen 55 45,2% 62 29,4% 
- Afpersing/steaming 1 0,8% 3 1,4% 
- Bedreigingen 1 0,8% 3 1,4% 

Andere 4 3,3% 2 0,9% 
Totaal 122 100 211 100 
 
Bron: Bureau Alternatieve Afhandeling Limburg. (2007). 
 
Onder beschadigingen verstaat men ook vandalisme. Onder de categorie ‘andere’ zitten onder andere 
sluikstorten en stalking.  
Ook moet men er rekening mee houden dat in deze gevallen enkel het hoofdfeit werd aangegeven, 
maar per dader worden er meestal meerdere feiten geregistreerd. Daarom is er in tabel 9 sprake van 
maar 202 daders en gaat het in tabel 8 om 211 daders. 
 
Tabel 9: Leeftijd bij de feiten van de daders 

Leeftijd bij de feiten Aantal % 
9 2 0,9% 
10 3 1,5% 
11 2 0,9% 
12 7 1,9% 
13 20 9,9% 
14 31 15,3% 
15 56 27,7% 
16 40 19,8% 
17 29 14,4% 
18 1 0,5% 
21 1 0,5% 
Onbekend 10 4,9% 
Totaal aantal jongeren 202 100 
 
Bron: Bureau Alternatieve Afhandeling Limburg. (2007). 
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Tabel 10: Geslacht van de daders 
Totaal 202 100% 
Mannelijk 179 88,6% 
Vrouwelijk  23 11,4% 
 
Bron: Bureau Alternatieve Afhandeling Limburg. (2007). 
 
De vier meest voorkomende etnische afkomsten van de daders zijn: Belgisch 73,8%, Turks 13,9%, 
Marokkaans en Italiaans met beiden 2,9%.  
 
In Amsterdam zeiden Altra Jeugdzorg en Spirit dat vele problematieken cultureel bepaald waren. 
Bepaalde problematieken komen niet voor bij Marokkaanse of Turkse gezinnen (bijvoorbeeld 
anorexia). De meest voorkomende etnische afkomst in Amsterdam is Antiliaans/Surinaams. Zij 
stelden ook bepaald ‘stout en gemeen’ gedrag maar doen dit op basis van andere motieven die 
cultuurgebonden. 
 
Uit deze cijfers kunnen we concluderen dat het geslacht van de daders grotendeels mannelijk is, bijna 
90%. BAAL vermeldt dat deze verhouding vergelijkbaar is met de voorbije jaren. De vrouwelijke 
daders zijn ondervertegenwoordigd. De piekleeftijd bevindt zich tussen 14 en 17 jaar. De daders 
jonger dan 12 en ouder dan 18 zijn mededaders in dossiers met meerdere daders.   

7.3 CIJFERS VAN HET NATIONAAL INSTITUUT VOOR CRIMINALISTIEK EN 
CRIMINOLOGIE 

In 2005 deden Goedseels & Detry een onderzoek met betrekking tot de productie  
en wetenschappelijke exploitatie van cijfergegevens aangaande jeugddelinquentie en 
jeugdbescherming. Dit onderzoek gebeurde in opdracht van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek 
en Criminologie. Deze cijfers zijn niet alomvattend als het gaat om cijfers over criminaliteit bij 
jongeren, omdat hier enkel de geregistreerde cijfergegevens worden weergegeven. Toch geven deze 
cijfers ons een aardig beeld over het aantal jongeren aangemeld in verband met een ‘problematische 
opvoedingssituatie’ (POS) en een als ‘misdrijven omschreven feit’ (MOF).  
Volgens Verhellen (1994) is er sprake van een MOF bij een jongere of een kind onder de leeftijd van 
achttien jaar die een misdrijf pleegt. Deze misdrijven kunnen ook dezelfde vormen aannemen als die 
misdrijven die een volwassene kan plegen. Maar bij een jongere geldt het jeugdbeschermingsrecht dat 
rekening houdt met de niet- strafbekwame minderjarige. Maatregelen worden ook getroffen door de 
jeugdrechtbank.  
Ook kan het in de cijfers gaan om een POS. Dan is er niet direct sprake van een misdrijf of een schuld 
van de jongere. Het houdt wel in dat de opvoeding van het kind in het gedrang komt en er nood is aan 
interventie. Deze interventie komt uit de vrijwillige hulpverlening, dit in tegenstelling tot een MOF 
waarbij de interventie komt vanuit de gedwongen hulpverlening. Bij een POS kan de jeugdrechtbank 
echter wel optreden en doorverwijzen, maar dan moet er aan drie voorwaarden voldaan worden, 
namelijk: dringendheid van de zaak, vrijwillige bijstand is niet (onmiddellijk) mogelijk en er is gevaar 
voor de integriteit van de minderjarige.  
 
Hieronder geven we de cijfers weer van het aantal aangemelde minderjarigen naar geslacht en type 
zaak, aantal jongeren aangemeld naar leeftijd, geslacht en type zaak.  
 
• Aangemelde minderjaren naar geslacht en naar type zaak 
In 2005 werden er per 1000 minderjarige jongens tussen 12 en 18 jaar 81,9 jongens voor een MOF op 
het jeugdparket aangemeld. Voor de meisjes ligt dit aantal opvallend lager. Bij de meisjes gaat het om 
25,2 aanmeldingen per 1000 minderjarige meisjes. Wat de POS betreft, zijn er geen verschillen tussen 
jongens en meisjes vast te stellen. Zo werden er in 2005 16,6 jongens per 1000 minderjarige jongens 
op het jeugdparket aangemeld in het kader van een POS. Voor de meisjes bedraagt dit aantal 15,8. 
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We zien hier dus dat er meer jongens worden aangemeld voor zowel een MOF als een POS. Bij 
jongens zijn er bijna 57 aanmeldingen per 1000 jongeren meer dan bij meisjes. Het verschil tussen 
meisjes en jongens bij een POS is niet opvallend.  
 
Tabel 11: Aangemelde minderjarigen per 1000 minderjarigen naar geslacht en naar type zaak 

 
  
Bron: Goedseels, E. & Detry, I. (2007). 
 
Aangezien sommige minderjarigen zowel aangemeld werden in het kader van een MOF, als in het 
kader van een POS, werden deze jongeren in de tabel bij beiden in rekening gebracht. Wanneer er 
echter geen onderscheid gemaakt wordt naar het type van de zaak, dan werden ze slechts één keer 
geteld. Daarom is het totaal in de tabel niet gelijk aan de optelsom van POS en MOF.  
 
Tabel 12: Aangemelde minderjarigen naar geslacht en naar type zaak (POS en MOF) 

 
 
Bron: Goedseels, E. & Detry, I. (2007). 
 
Van alle minderjarigen die in 2005 op de jeugdparketten aangemeld werden, was 64,8% van het 
mannelijk geslacht en 34,5% van het vrouwelijk geslacht. Er zijn dus meer jongens dan meisjes. 
 
Maken we een onderscheid naar het type van de zaak, dan neemt – voor wat het aangemelde MOF 
betreft - het aandeel van de jongens nog verder toe. Ongeveer 77% van de aangemelde 
minderjarigen in het kader van een MOF betroffen jongens.  
Deze bevindingen zijn niet nieuw. Door de tijd heen werd criminaliteit meer door jongens dan 
door meisjes gepleegd. Zowel officiële cijfergegevens, als zelfrapportagestudies wijzen in 
dezelfde richting, hoewel de gevonden verschillen volgens laatstgenoemden minder groot zouden 
zijn. Dit waarschijnlijk als gevolg van de geringe ernst van de feiten die men bevraagd in het 
zelfrapportageonderzoek.  
In een aantal studies wordt er wel op gewezen dat meisjescriminaliteit de laatste jaren een sterke 
groei doormaakt. Zo zou de verhouding jongens/meisjes in de politiecijfers van Nederland 
gewijzigd zijn van 10 op 1 in 1980 tot 7,5 op 1 in 1999. Zelfrapportagegegevens laten een 
dergelijke groei echter niet zien. Op basis van een vergelijking met de gerechtelijke statistieken 
van het Nationaal Instituut voor Statistiek (NIS) stellen we voor eigen land een lichte stijging van 
het percentage aangemelde meisjes vast. Het percentage meisjes dat voor een MOF op het 
jeugdparket aangemeld werd stijgt van 19% in 1968 tot 22,6% in 2005.  
Voor wat de aangemelde problematische opvoedingssituaties betreft, is de verhouding tussen 
jongens en meisjes ongeveer 1 op 1.  
Dit grote verschil tussen het aantal aanmeldingen tussen jongens en meisjes in verband met MOF, 
heeft te maken met het feit dat meisjes vaker internaliserend gedrag stellen (Steerneman, 
Vandormael & Coolen, 2004). Dit is gedrag dat naar binnen is gericht (angstig gedrag, depressie, 
eetstoornissen, automutilatie). De omgeving ondervindt geen hinder van dit gedrag, omdat ze het 
vaak ook niet opmerken. Dit gedrag kan er wel voor zorgen dat het meisje in een POS terecht 
komt, omdat het gedrag ook invloed heeft op andere factoren (bijvoorbeeld het contact met haar 
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sociale netwerk). Een jongen daarentegen vertoont vaker externaliserend gedrag. Dit is naar 
buiten gericht en vaak ook agressief gedrag. Zulke gedragingen kunnen wel vallen onder of leiden 
tot een MOF. Dit externaliserend gedrag bij jongens zorgt ook voor hinder bij de omgeving. Bij 
meisjes komt dit externaliserend gedrag minder voor en leidt dit dus ook minder tot een MOF.  
 
• Aangemelde minderjarigen naar leeftijd en geslacht en naar type zaak  
Met het stijgen van de leeftijd, stijgt ook het aantal aanmeldingen op het jeugdparket. Dit wordt 
weergegeven in tabel 13. 
 
Tabel 13: Aangemelde minderjarigen naar leeftijd en naar type zaak. 

 
Bron: Goedseels, E. & Detry, I. (2007). 
 
Voor wat de aanmeldingen in het kader van een POS betreft, is er vanaf de leeftijd van 12 jaar een 
(lichte) stijging van het aantal minderjarigen tot aan de leeftijd van 16 jaar. Nadien daalt het aantal 
aanmeldingen met ongeveer 2%. 
De gemiddelde leeftijd van de minderjarigen die aangemeld werden in het kader van een POS 
bedraagt 10,3 jaar. Tot 12 jaar worden jongeren vaker aangemeld voor een POS. Vanaf 12 jaar 
worden er meer jongeren aangemeld voor een MOF.  
 
Voor wat de aangemelde misdrijven betreft, zien we voor de jongens een sterke stijging van het aantal 
aanmeldingen vanaf 12 jaar, die minder uitgesproken wordt vanaf 15 jaar. Voor de meisjes vinden we 
een –lichte - stijging vanaf 12 jaar, met een daling rond de leeftijd van 15 jaar. De gemiddelde leeftijd 
van de meisjes die in 2005 voor een MOF op het jeugdparket aangemeld werden, bedraagt 14,4. Voor 
de jongens is de gemiddelde leeftijd 14,8.  
Met betrekking tot de aangemelde POS zien we zowel voor de jongens, als voor de meisjes een lichte 
stijging van het aantal aangemelde minderjarigen rond 12 jaar. Daar waar voor de jongens een daling 
optreedt van het aantal aanmeldingen rond 16 jaar, treedt voor de meisjes reeds een stagnatie op rond 
de leeftijd van 15 jaar. De gemiddelde leeftijd van meisjes en jongens die een MOF hebben gepleegd 
is ongeveer hetzelfde, namelijk rond de 14 jaar. Ook is er bij beide geslachten een stijging vanaf 12 
jaar. Bij jongens gaat het wel om een sterkere stijging. Als we kijken naar de stijging van het aantal 
meisjes en jongens die een in een POS zitten, is er bij beide geslachten een lichte stijging op 15 jaar.  
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Tabel 14: Aangemelde minderjarigen naar leeftijd en geslacht en naar type zaak  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bron: Goedseels, E. & Detry, I. (2007). 
 
• Aangemelde misdrijven naar type misdrijf 
Wat de MOF betreft, zien we een belangrijke toename van het aantal aangemelde minderjarigen 
rond de leeftijd van 12 jaar. Vanaf de leeftijd van 15 jaar is de stijging minder uitgesproken. Ook 
dit zijn geen verrassende resultaten. Algemeen genomen wordt er een toename van het aantal 
delicten vastgesteld rond de leeftijd van 10 jaar met een traditionele piek rond de leeftijd van 16 
of 17 jaar. Naargelang de aard van het delict kan de piek evenwel wat eerder of later gesitueerd 
worden. Dit traditionele patroon blijkt niet voor alle jongeren op te gaan. Zo zou bij een beperkte 
groep van jongeren het delinquente gedrag zich niet beperken tot enkele (lichte) feiten, maar zou 
sprake zijn van de ontwikkeling van een echte delinquente carrière (zie 4.3.4: het vierfasenmodel 
van Patterson).  
 
Als we de verschillende types van misdrijven waarvoor jongeren in 2005 op het jeugdparket 
aangemeld werden bekijken, dan zien we dat de grootste groep gevormd wordt door de misdrijven 
tegen goederen (42,7%). Kijken we meer in detail, dan blijkt het voornamelijk om diefstal en afpersing 
te gaan. Eén op drie van alle misdrijven die in 2005 op de jeugdparketten aangemeld werden, hebben 
te maken met diefstal en/of afpersing. Hierbij gaat het zowel om gewone diefstal, diefstal door middel 
van inbraak of verzwarende omstandigheden, als om diefstal door middel van geweld.  
 
Tabel 15: Aangemelde misdrijven naar type misdrijf 
 

 
Bron: Goedseels, E. & Detry, I. (2007). 
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• Aangemelde minderjarigen naar leeftijd en geslacht en naar type misdrijf 
Als we het aantal aanmeldingen naar leeftijd en geslacht bekijken, dan zien we voor beide 
geslachten verschillende patronen optreden. Voor de meeste misdrijven zien we voor de jongens 
een (sterke) stijging van het aantal aanmeldingen tot 16 jaar, waarna een zekere stagnatie optreedt. 
Voor de meisjes zien we een (sterke) stijging tot 15 jaar, waarna voor de meeste misdrijven – met 
uitzondering van de verdovende middelen - een daling optreedt. Hieruit zouden we kunnen 
afleiden dat meisjes met het ouder worden sneller dan jongens stoppen met het plegen van 
delinquente feiten.  
 
Tabel 16: Aangemelde minderjarigen naar geslacht en naar type misdrijf 

 
 
Bron: Goedseels, E. & Detry, I. (2007). 
 
In de volgende tabellen geven we ook nog een zicht van de types naargelang leeftijd en geslacht 
 
Tabel 17: Aantal aangemelde jongens per 1000 minderjarige jongens (0-18j) naar leeftijd en naar 
type misdrijf 

 
Bron: Goedseels, E. & Detry, I. (2007). 
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Tabel 18: Aantal aangemelde meisjes per 1000 minderjarige meisjes (0-18j) naar leeftijd en naar type 
misdrijf 

 
Bron: Goedseels, E. & Detry, I. (2007). 
 
Van alle minderjarigen die in 2005 voor een misdrijf op het jeugdparket aangemeld werden, was om 
en bij de 80% van het mannelijke geslacht. De meisjes zijn het sterkst vertegenwoordigd bij de 
aangemelde verkeersmisdrijven. Verhoudingsgewijs werden jongens 3,5 keer zo vaak voor een MOF 
op het jeugdparket aangemeld dan meisjes. Met betrekking tot de misdrijven tegen de openbare 
veiligheid en de verdovende middelen is dit zelfs vier tot vijf keer zo vaak. Naarmate de leeftijd stijgt, 
zouden we voor alle misdrijftypes – met uitzondering van de verkeersmisdrijven – kunnen stellen dat 
ook het aantal aanmeldingen stijgt. Voor wat de misdrijven tegen personen, tegen goederen en tegen 
de openbare veiligheid betreft, zien we voor de meisjes een daling optreden vanaf 16 jaar. Voor de 
jongens treedt er een stagnatie op. in verband met het gebruik van verdovende middelen blijft het 
aantal aanmeldingen stijgen ook na de leeftijd van 16 jaar, toch zeker voor wat de jongens betreft. 
Voor de meisjes zien we een stagnatie optreden.  
 
• Besluit 
Als we kijken naar de meisjes en jongens in 2005, zien we dat beide groepen even vaak aangemeld 
werden voor een POS op het jeugdparket. De meisjes bereiken hun piek op de leeftijd van 15 jaar, bij 
de jongens ligt deze piek op 16 jaar.  
Er is wel een opmerkelijk verschil tussen jongens en meisjes als het gaat over een MOF. Bij de 
jongens is er hier een sterke stijging van het aantal aanmeldingen vanaf 12 jaar. Bij de meisjes is hier 
dan ook wel een toename, maar deze is veel minder sterk dan die bij de jongens. 
We zien dus dat het vooral om jongens gaat als we spreken over een MOF en bij een POS de beide 
geslachten ongeveer even sterk vertegenwoordigd worden. 

7.4 CIJFERS VAN JONGERENWELZIJN IN VLAANDEREN 

We geven ook nog kort enkele cijfers rond het aantal jongeren die begeleid worden in de bijzondere 
jeugdbijstand. We kijken specifiek naar de verschillen tussen meisjes en jongens. We vergelijken deze 
twee groepen met elkaar en met hun aantal ten opzichte van de totale bevolking. Daarna vergelijken 
we ook nog de verschillende leeftijden van de jongeren. Deze zijn wel niet opgedeeld in meisjes en 
jongens. 
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• Aantal jongeren in Bijzondere Jeugdbijstand t.o.v. de totale jongerenbevolking 
 
Tabel 19: de ratio van het aantal jongeren in Bijzondere Jeugdbijstand (BJB) t.o.v. de totale 
jongerenbevolking naar begeleidingsjaar en geslacht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Bron: Jongerenwelzijn. (2007). 
 
In tabel 19 gaat het over jongeren tot 22 jaar die in het Vlaams gewest en in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest wonen. We kunnen zien dat het aantal meisjes in de BJB in een periode van 
vier jaar met 0,12% is gestegen. Bij de jongens is er een stijging van 0,13%. Er zijn ook meer jongens 
(10.314) dan meisjes (8.132). De stijging bij de meisjes is niet groter dan de stijging bij de jongens.  
 
• Evolutie van het aantal begeleide jongeren 
In tabel 20 wordt het aantal jongens en meisjes per begeleidingsjaar weergeven. Dit is niet ten 
opzichte van de bevolking, maar enkel ten opzichte van het totaal aantal begeleide jongeren.  
 
Tabel 20: Evolutie van het aantal begeleide jongeren naar begeleidingsjaar en geslacht (absolute aantallen 
en percentages). 
 

 
Bron: Jongerenwelzijn. (2007). 
 
In tabel 20 gaat het zowel om jongeren met een POS en een MOF tot 22 jaar. 
Bij meisjes is er over vier jaar tijd een stijging van 7.316 naar 8.387 begeleide meisjes. Procentueel is 
er ook een lichte stijging. Bij de jongens neemt het aantal jongeren ook toe, namelijk van 9.531 naar 
10.671 begeleide jongens. Procentueel is bij de jongens daarentegen een lichte daling. 

7.5 BESLUIT 

We kunnen uit deze cijfers enkele grote conclusies trekken. We kunnen zeggen dat het geslacht van de 
daders grotendeels jongens zijn. Toch is er een lichte stijging van de meisjes. Het zijn vooral de 
jongens die aangemeld worden voor een MOF. Jongens en meisjes worden evenveel aangemeld voor 
een POS. Het valt ons ook op dat meisjes, in tegenstelling tot jongens, met het ouder worden sneller 
stoppen met het plegen van delinquente feiten. Meisjes zijn wel het sterkst vertegenwoordigd in de 
aangemelde verkeersmisdrijven. De tabellen geven ook weer dat er meer jongens dan meisjes begeleid 
worden in de bijzondere jeugdbijstand.  
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8 Besluit deel I: Theoretische onderbouw 

In dit eerste gedeelte hebben we de theoretische onderbouw van ons onderzoek naar ‘stoute en gemene 
meisjes’ besproken. We hebben hierbij de vergelijking gemaakt met ‘stoute en gemene’ jongens om zo 
verschillen en/of gelijkenissen aan te kunnen tonen. Eerst hebben we een omschrijving weergegeven 
van wat wij verstaan onder ‘stout en gemeen’ gedrag. We hebben dit opgesplitst in verschillende 
gedragingen waarbij onder andere automutilatie, geweld en gebruik van middelen. We hebben deze 
gedragingen ook bevraagd op onze internationale studiereis naar Amsterdam. We kunnen concluderen 
dat er in Amsterdam toch wel andere tendensen zijn als in België. De twee meest opvallende 
verschillen liggen op vlak van middelengebruik en automutilatie.  
Hierna hebben we onze doelgroep van 14- tot 25- jarigen toegelicht aan de hand van de kenmerken die 
voorkomen in de adolescentieperiode. We maakten een onderverdeling tussen de lichamelijke, sociale, 
persoonlijkheidsontwikkeling en het psychisch welbevinden. Ook blijkt er een typisch 
ontwikkelingsconflict te zijn tijdens deze fase. 
We formuleerden mogelijke risicofactoren die de kans verhogen op ‘stout en gemeen’ gedrag, dit op 
drie niveaus: het kind, gezin en de omgeving. 
Na het bespreken van deze risicofactoren, zijn we op zoek gegaan naar mogelijke oorzaken van ‘stout 
en gemeen’ gedrag. We hebben gebruik gemaakt van verschillende verklaringsmodellen. Deze hebben 
we onderverdeeld in drie categorieën: oorzaken die binnen de persoon zelf zijn gelegen, oorzaken 
binnen de sociale context en de maatschappelijke oorzaken. 
We wilden ook weten op welke manier er aanpak mogelijk is voor ‘stoute en gemene’ meisjes. Hierbij 
hebben we een keuze gemaakt om preventief en residentiële aanpak verder uit te werken. Ook hier 
zagen we tijdens onze internationale studiereis dat er een verschil is tussen België en Nederland. In 
Amsterdam werd er meer nadruk gelegd op preventie dan op behandeling. 
Om een antwoord te krijgen op onze vraag: ‘Is er een stijging van ‘stoute en gemene’ meisjes?’, 
hebben we verschillende cijfers opgezocht. Uit deze gegevens hebben we enkele conclusies kunnen 
trekken in verband met ‘stout en gemeen’ gedrag. Er blijkt een lichte stijging te zijn bij meisjes, maar 
de jongens blijven nog grotendeels de daders te zijn. Evenveel meisjes als jongens worden aangemeld 
voor een POS, terwijl meisjes bij een MOF in de minderheid zijn. 
 
 
We hebben een duidelijker beeld gekregen van wat onze omschrijving ‘stout en gemeen’ inhoudt. 
Hiervoor hebben we verschillende definities en verklaringsmodellen gehanteerd. Samen met de 
risicofactoren en mogelijke oorzaken van ‘stout en gemeen’ gedrag hebben we gemerkt dat het zeer 
moeilijk is om tot een eenduidig begrip te komen. Aan de hand van deze theoretische bagage hebben 
wij onze keuze gemaakt van wat wij onder ‘stoute en gemene’ meisjes verstaan. 
 



 
 

DEEL II: IMPLEMENTATIE: 
VERWERKING VAN DE ENQUETE 
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D E E L  I I :  I M P L E M E N T A T I E :  V E R W E R K I N G  V A N  D E  
E N Q U E T E  

1 Inleiding 

Als tweede onderdeel van ons project voerden we zelf een onderzoek naar het voorkomen van ‘stoute 
en gemene’ meisjes. Om dit te onderzoeken, maakten we gebruik van een enquête. 
Bij het opstellen van deze enquête zijn we vertrokken vanuit de begrippen die wij verstaan onder 
‘stout en gemeen’. Deze begrippen hebben we ook in het eerste gedeelte besproken. 
Met dit onderzoek willen we aantonen of het ‘stout en gemeen’ gedrag al dan niet is toegenomen bij 
meisjes. Hierna vergelijken we de resultaten van de meisjes met de jongens, om hierin een mogelijk 
verschil aan te tonen. 

2 Verantwoording enquête 

2.1 INLEIDING 

Bij het voeren van een onderzoek is het belangrijk deze te kunnen verantwoorden. Maar ook het 
nagaan hoe we te werk zijn gegaan in verband met de opstelling en vormgeving van de vragen. We 
zochten ook antwoorden op andere vragen zoals: van welke soort enquête gebruiken we, wat is onze 
steekproef, enzovoort. 

2.2 OPERATIONALISERING 

Om de term ‘stoute en gemene’ meisjes af te bakenen, zijn we op zoek gegaan naar wat wij zien onder 
deze term. We hebben gebrainstormd naar handelingen die wij als stout of gemeen beschouwen. De 
handelingen die we vervolgens hebben gekozen zijn:  

• stelen 
• liegen 
• vandalisme (schade berokkenen aan eigendommen van anderen) 
• zichzelf opzettelijk lichamelijk verwonden 
• gebruik maken van verdovende middelen 
• (cyber)pesten en uitsluiten 
• geweld gebruiken (zowel fysiek als verbaal) 
• seksuele losbandigheid (grote hoeveelheid bedpartners, seks hebben om alleen maar eigen 

voordelen te verkrijgen) 
 
Onze vragen zijn dan ook opgesteld rond deze handelingen.  
 
Doch hebben we de term ‘stoute en gemene’ meisjes niet gebruikt in onze enquête, om te vermijden 
dat mensen beïnvloed werden door deze benoeming. We gebruikten daarom de ruimere term 
‘jeugdcriminaliteit’. Door het gebruik van deze term blijven mensen ook objectief naar de verschillen 
tussen jongens en meisjes. Wanneer we specifiek ‘criminaliteit bij meisjes’ zouden gebruiken, zouden 
er al vooroordelen kunnen ontstaan als ‘meisjes zijn niet crimineel’.  

2.3 SOORT STEEKPROEF 

De online enquête is een aselecte steekproef. We hebben hier geen volledige controle over wie hem 
invult. Natuurlijk kunnen we de link wel enkel doorgeven aan ons doelpubliek (namelijk meisjes 
tussen de 14 en 25 jaar), maar de link kan altijd verder gegeven worden. Na overleg leek het ons ook 
beter om meerdere groepen de enquête te laten invullen, dus ook vrouwen en mannen van 
verschillende leeftijdsklassen.  
Een deel van de schriftelijke enquête is ook aselect. We hebben de enquête namelijk op een aantal 
secundaire scholen verspreid. Hier bereikten we jongeren en ook specifiek onze doelgroep, namelijk 
meisjes vanaf 14 jaar.  
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2.4 SOORT ONDERZOEK 

We voeren een onderzoek dat gericht is op samenhang. Ons uiteindelijke doel is om te zien of er 
samenhang is tussen bepaalde handelingen die wij onder ‘stout en gemeen’ beschouwen. Maar om tot 
deze samenhang te komen moeten we enkele descriptieve vragen stellen. Om te weten wat de 
samenhang is moeten we ook weten hoe vaak een handeling bijvoorbeeld stelen of cyberpesten 
voorkomt bij meisjes die in een voorziening leven.  

2.5 PLANNING VAN DE ENQUÊTE 

Voor we aan onze enquête begonnen hebben we een literatuurstudie gedaan. We hebben zoveel 
mogelijk informatie opgezocht over het onderwerp. Daarna hebben we vastgelegd wat welke 
informatie de enquête moest opleveren. We hebben, zoals hiervoor al aangehaald, de term ‘stoute en 
gemene’ meisjes afgebakend en vanuit de onderdelen die we hieronder plaatsten ook de enquête 
opgesteld.  

2.6 VORM VAN ONDERVRAGING 

We hebben er bewust voor gekozen om een internetenquête te doen. We hebben zoveel mogelijk 
mensen aangespoord de enquête in te vullen door mails rond te sturen en de link op zoveel mogelijk 
sites en fora te zetten. Hierbij hebben we geprobeerd om een zo breed mogelijke doelgroep te 
bereiken. Naast de computerenquête hebben we ook nog schriftelijke enquêtes in secundaire scholen 
laten invullen. We hebben de enquête verspreid in verschillende middelbare scholen met zowel BSO, 
ASO, TSO van het derde tot het zevende jaar. Doordat we zoveel mogelijk studierichtingen en 
leerjaren de enquête hebben laten invullen, hebben we een grote variatie in het aantal jongeren.  
 
Uiteindelijk zijn we gekomen op een totaal van 2460 ingevulde enquêtes. Deze populatie was groot 
genoeg om ons onderzoek te voeren.  

2.7 OPSTELLEN VAN DE VRAGENLIJST  

In onze vragenlijst hebben we gewerkt met verschillende soorten vraagtypes. De meest voorkomende 
vragen zijn gesloten vragen zoals ja/nee vragen, meerkeuzevragen en schaalvragen. We hebben ook 
enkele meningsvragen aan de enquête toegevoegd waarbij iemand moet aangeven in welke mate ze 
akkoord gaan met verschillende stellingen. 
 
Bij het opstellen van de vragenlijst hebben we er zo veel mogelijk op gelet dat de vraaginhoud, de 
vraagvorm en de vraagvolgorde correct waren. 
Bij de vraaginhoud hebben we er vooral op gelet dat alle facetten van wat we willen onderzoeken aan 
bod kwamen. We hebben ook geprobeerd om abstracte begrippen zoveel mogelijk achterwege te laten 
en de vragen zo duidelijk mogelijk te formuleren. 
Bij de vraagvorm hebben we de vragen zo opgesteld dat ze het antwoord niet beïnvloeden. De vragen 
mochten niet suggestief zijn. Daarnaast hebben we ook zoveel mogelijk korte, enkelvoudige vragen 
gebruikt. De reden voor het gebruik van korte vragen is omdat de betrouwbaarheid van het antwoord 
vermindert als de lengte van de vraag toeneemt.  
Bij de vraagvolgorde hebben we rekening gehouden met de vooropgestelde opbouw. We hebben de 
enquête ingeleid met een introductie. We hebben zowel bij de internetenquête als bij de schriftelijke 
enquêtes een kort voorwoord gezet. Hierin zeggen we wie we zijn, van welke school het onderzoek 
uitgaat en met welk doel en naar wat we ons onderzoek doen. 
De eerste vragen zijn geen vragen waar te lang over nagedacht moet worden. In de corpus en op het 
einde van de vragenlijst komen welk moeilijkere vragen aan bod. De vragen in dit deel hebben een 
logische volgorde omdat we de vragen over hetzelfde thema samen hebben gezet. 
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We hebben erop gelet dat er geen sprake is van response set. Onze vragen zijn zo opgesteld dat er 
nooit meer dan twee keer hetzelfde vraagtype voorkomt. Daardoor hebben de personen niet de neiging 
om steeds hetzelfde antwoord in te vullen. 
We hebben controlevragen ingelast onder de vorm van ‘indien ja, vul deze vraag in’. Als ze op de 
vorige vraag toch negatief antwoorden en de controlevraag wel invullen weten we dat ze de vragen 
niet aandachtig genoeg gelezen hebben. In de enquête zijn dit vragen nummer twintig en nummer 
zevenentwintig. 

3 Voorbeeld van de enquête 

Voor we de enquête verder gaan bespreken, volgt hieronder een vergrootte versie van de schriftelijke 
enquête.  
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Beeldvormingonderzoek jeugdcriminaliteit 
 
Hallo, wij zijn Eline, Valerie, Kathleen, Kalina, Anke, Raf en Nicolai. Wij zijn laatstejaarsstudenten 
bachelor orthopedagogie aan de Katholieke Hogeschool Limburg. Wij doen voor ons afstudeerproject 
een onderzoek naar jeugdcriminaliteit en het verschil hierin tussen meisjes en jongens. We zouden 
graag jouw mening over dit onderwerp horen. Mogen we je daarom vragen in het belang van ons 
onderzoek onderstaande vragen zo eerlijk mogelijk te beantwoorden. Je geeft een goed antwoord door 
een kruisje te plaatsen in het vakje van je keuze.  
 
 

1. Geslacht:   vrouwelijk   mannelijk 
 

2. Vul je leeftijd in: …… jaar. 
 

3. Nationaliteit:  Belg  Andere: (vul aan) ………………….……  
 

4. Woonplaats:  Antwerpen   Limburg   West-Vlaanderen  Oost-Vlaanderen

  Vlaams-Brabant  Andere: (vul aan) ………………….. 

 
5. Wat is je hoogst behaalde diploma?   Basisonderwijs     ASO     TSO      KSO       

BSO   BuSO        Hogeschool       Universiteit  

 
6. Wat is je bezigheid?  Bediende        Arbeider        Huisvrouw/man        Zelfstandige

  Werkzoekende      Leerling of student     Ik werk niet               Gepensioneerd 

              Andere: (vul aan)………………. 

 
7. Gezinssamenstelling, ik woon:   Bij beide ouders       Bij één ouder       In een voorziening

  Bij familie    Alleen  Op kot         Bij mijn partner   

  Andere: (vul aan) ………………… 

 
8. Heb je al ooit iets gestolen? Wat is bij jou van toepassing? (meerdere antwoorden mogelijk) 

 Voedsel       Geld       Kleding        Juwelen        Fiets        Auto          

 Multimedia (MP3-speler, GSM,…)     Andere: (vul aan) ……………………………..            

 Ik heb nog nooit iets gestolen 

 
9. Geef je zelf een score (van 1 tot 10) op gebied van eerlijkheid naar anderen toe. 

 
Ik ben nooit eerlijk               Ik ben altijd eerlijk 

1   2    3    4    5    6    7    8    9    10   
 
 

10. Heb je al ooit schade berokkend aan de eigendommen van anderen?  
 Ja  Nee 
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11. Heb je jezelf al ooit opzettelijk lichamelijk verwond? 
 Ja    Nee 
 

12. Heb je al gebruik gemaakt van onderstaande middelen?  

 

13. Heb je al eens aan cyberpesten gedaan? 
 Ja   Nee 
 

14. Heb je al eens iemand bewust uitgesloten? 
 Ja   Nee 
 

15. Gebruik je wel eens geweld? 
 Verbaal geweld (uitschelden, …)  Fysiek geweld (slaan, schoppen,…)   Nee 
 

16. Om welke reden heb je één van bovenstaande dingen gedaan ?(meerdere antwoorden 
mogelijk) 
 Onder invloed van middelen (drugs, alcohol)                   Omdat je moest van anderen       

 Om aandacht te trekken                     Om jezelf af te reageren              

 Om niet uitgesloten te worden                    Uit verveling             

 Uit wraak                       Voor de uitdaging           

 Uit jaloezie                       Zelfverdediging                       

 Andere: (vul aan)…………………………………………………………… 

 
17. Ben je al ooit in aanraking gekomen met het gerecht?  

 Ja   Nee 
 

18. Hoeveel verschillende bedpartners heb je al gehad?  
 Geen   1-2   3-4   5-10   meer dan 10 
 

19. Heb je al eens seks gehad louter en alleen om daar voor jezelf voordelen uit te halen? 
 Ja   Nee 
 

20. Indien  ja, waarom deed je dat? 
  Om bepaalde middelen te verkrijgen zoals drugs, drank,…    Voor geld        

        Om een hogere status te verwerven  Andere (vul aan) ……………………………. 

21. Heb je al eens iemand aangezet tot seksuele handelingen met anderen? 
 Ja   Nee 

Middel Vaak Regelmatig Soms Ooit (1 keer) Nooit 
Cannabis      
XTC      
Cocaïne      
Heroïne       
Speed      
Nicotine (tabak)      
Sterke drank (wodka, whisky, jenever,...)      
Alcoholpops (Bacardi Breezer,…)      
Bier / wijn      
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22. Heb je al eens iemand aangezet tot fysieke geweld op anderen? 
 Ja   Nee 

 
23. Heb je er al  ooit aan gedacht om zelfmoord te plegen? 

  Ja, ik heb hier aan gedacht maar geen poging ondernomen. 

  Ja, ik heb hier aan gedacht en een poging ondernomen. 

 Nee, ik heb hier nog nooit aan gedacht. 

 

24. Geef jezelf een score (van 1 tot 10) op hoe aantrekkelijk jij jezelf vindt. 
 

Onaantrekkelijk         aantrekkelijk 
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10  
 
 

25. Als iemand mij iets in de weg legt heb ik er geen moeite mee om agressief terug te reageren. 

 Ja   Nee   Ik weet het niet 
 

26. Heb je het gevoel dat de criminaliteit bij meisjes (tussen 14 en 25 jaar) is gestegen? 
 Ja   Nee   
 

27. Indien ja, hoe denk je dat dit komt? (meerdere antwoorden mogelijk) 

  Door de focus van de media, het komt meer op het nieuws. 

  Door imitatie van rolmodellen in bijvoorbeeld videoclips. 

  Door de emancipatie van de vrouw. 

        Door minder sociale controle, minder contact met buurtbewoners. 

  Door een verstoorde hormooncyclus (vroeg gebruik van de pil, slechte leef- en 

eetgewoonten,…).  

          Andere: (vul aan)  ……………………………………………………….…………. 

  Ik weet het niet. 

 
28. In welke leeftijdscategorie zitten de meeste misdadigsters volgens jou? 

 0 jaar tot 12 jaar  13 jaar tot 18 jaar  19 jaar tot 30 jaar   31 jaar tot 59 jaar 

 +60 jaar   Ik weet het niet 

 
29. Ben je al eens slachtoffer geweest van  geweld, agressie, vandalisme door een meisje?  

 Ja   Nee   
 

30. Heb je al eens geweld, agressie, vandalisme door een meisje gezien? (meerdere antwoorden 
mogelijk) 
 Ja, op televisie (op het nieuws, niet in films)   Ja, op het Internet (YouTube,….) 

  Ja, in het dagelijks leven     Nee 

 Ja, (vul zelf aan)…………………………………………………………… 
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31. Beoordeel volgende stellingen 

Plaats een kruisje in het betrokken vakje van je voorkeur. Gebruik daarvoor de volgende code 
1=  ik ga hier helemaal niet mee akkoord 
2=  ik ga hier niet mee akkoord 
3=  ik weet het niet 
4=  ik ga hier mee akkoord 
5=  ik ga hier volledig mee akkoord 
 
 1 

- - 
2 
- 

3    
- + 

4 
+ 

5 
++ 

1. Meisjes sluiten makkelijker iemand uit in de groep dan 
jongens. 

     

2. Als meisjes een misdrijf plegen wordt dit niet even streng 
bestraft als bij jongens. 

     

3. Van meisjes wordt veel minder verwacht dat ze gewelddadig 
zijn. 

     

4. Als meisjes geweld gebruiken komt dit minder hard over dan 
als jongens geweld gebruiken. 

     

5. Geweld of misdaden door meisjes gepleegd komen minder in 
het nieuws dan geweld gepleegd door jongens. 

     

6. In de opvoeding worden meisjes geleerd om minder geweld te 
gebruiken dan jongens. 

     

7. Ik vind het goed dat meisjes tegenwoordig meer van zich 
afbijten en zich niet laten doen door anderen. 

 
 

    

8. Meisjes drinken minder alcohol dan jongens.       
 

Wil je nog op- of aanmerkingen suggereren voor ons onderzoek of wil je nog persoonlijke 
bedenkingen kwijt omtrent dit onderwerp, kan je die hier noteren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je vindt meer informatie over dit onderzoek en na verwerking alle resultaten van de enquête op de 
website: http://www.khlim.be/saw (rubriek onderzoek en dienstverlening) 
 
 
Heel erg bedankt voor je medewerking! Eline, Valerie, Kathleen, Kalina, Anke, Raf en Nicolai 
 
 
 
 
© Katholieke Hogeschool Limburg   Dept. Sociaal Agogisch Werk  Oude Luikerbaan 79  
3500 Hasselt tel. 011/288270 infosaw@khlim.be 
Dit document is geen strooi- of reclamefolder en mag niet op de openbare weg gegooid worden. 
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4 Verantwoording vragen 

4.1 INLEIDING 

Hieronder geven we kort weer waarom we de vragen uit onze enquête gekozen hebben en wat we te 
weten willen komen met deze vragen in verband met ons onderzoek. We bespreken dit kort bij iedere 
vraag afzonderlijk. 
 
• Vraag 1: Geslacht  
We vragen naar het geslacht van de ondervraagden zodat we duidelijk een onderscheid kunnen maken 
tussen meisjes/vrouwen en jongens/mannen. Hierdoor kunnen we achteraf ook de verschillen 
weergeven tussen beide geslachten. Dit was ook één van de doelstellingen van het onderzoek.  
 
• Vraag 2: Leeftijd  
We willen graag de leeftijd van de ondervraagden weten omdat we onze enquête laten invullen door 
alle leeftijden maar onze doelgroep een leeftijd heeft tussen veertien en vijfentwintig jaar. 
Oorspronkelijk wilden we werken met leeftijdsklassen voor deze vraag. Maar voor ons is het ook 
belangrijk om te kunnen onderzoeken welke handelingen aan een bepaalde leeftijd gebonden zijn. 
Bijvoorbeeld zijn er verschillen tussen een 14-jarige en een 17-jarige. 
 
• Vraag 3: Nationaliteit  
Als keuzemogelijkheden bij deze vraag kiezen we voor ‘Belg’ en ‘andere’ omdat we verwachten dat 
de meerderheid van onze steekproef de Belgische nationaliteit zal hebben. Omdat we niet zeker zijn 
welke andere nationaliteiten onze enquête nog gaan invullen, plaatsen we enkel “andere” bij de 
keuzemogelijkheden en worden er geen overige opties gegeven. Dit ook om vooroordelen te 
vermijden door bijvoorbeeld enkel Marokkaan of Nederlander weer te geven. 
Deze vraag hadden we op een andere manier moeten vragen, namelijk wat de afkomst is. Het komt 
vaak voor dat personen met een buitenlandse afkomst toch de Belgische nationaliteit heeft. Iemand die 
al jaren in België woont maar oorspronkelijk van Spaanse origine is, kan evenzeer een Belgische 
nationaliteit en identiteitskaart hebben. 
 
• Vraag 4: Woonplaats  
Omdat het een onderzoek is in Vlaanderen hebben we de vijf Vlaamse provincies weergegeven. We 
verspreiden deze enquête via internet. Het is dus ook mogelijk dat iemand uit bijvoorbeeld Nederland 
de enquête invult. Daarom hebben we ook nog ‘andere’ toegevoegd.  
We hebben hier de vijf Vlaamse provincies genoemd, maar hebben Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
niet aangegeven. De personen die hier wonen hebben dan ook de keuzemogelijkheid ‘andere’ 
gebruikt.  
 
• Vraag 5: Wat is je hoogst behaalde diploma?  
Deze vraag willen we stellen om zo te kunnen onderzoeken of er een eventueel verband is tussen het 
opleidingsniveau van de ondervraagden en het feit of ze al dan niet ‘stoute en gemene’ feiten plegen of 
hebben gepleegd. 
Deze vraag is op twee verschillende manieren geïnterpreteerd. Enkele leerlingen op het middelbaar 
hebben bijvoorbeeld aangeduid dat ze een diploma TSO hadden, ondanks ze nog maar op het derde 
middelbaar zaten. Hun hoogst behaalde diploma is dus dat van het basisonderwijs. Dit zouden we 
hebben kunnen vermijden door een andere vraag te stellen, namelijk ‘welke studierichting doe je 
momenteel of met welk diploma ben je afgestudeerd?’.  
 
• Vraag 6: Wat is je bezigheid?  
Op deze manier trachten we te achterhalen of ‘stoute en gemene’ meisjes vroeger met school stoppen 
en gaan werken (als arbeiderster, huisvrouw). Maar ook om te kijken of de ‘stoute en gemene’ meisjes 
momenteel nog op school zitten.  
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We hebben een vaak voorkomende bezigheid niet opgenomen in de keuzelijst, namelijk ‘ambtenaren’. 
Deze bezigheid is 43 keer voorgekomen.  
 
• Vraag 7: Gezinssamenstelling, ik woon bij. 
We willen onderzoeken of er een verband is tussen bepaalde handelingen (zoals stelen, fysiek geweld) 
en de samenstelling van het gezin. Zo kan er misschien een verband zijn tussen meisjes van 
bijvoorbeeld gescheiden ouders (wonend bij één ouder) en het feit dat ze bepaalde handelingen plegen. 
Hier hebben we bij de keuzemogelijkheden geen nieuw samengestelde gezinnen of co-ouderschap 
gezet. Als men alleen of bij partner met kinderen woonde kon dit ook niet worden aangeduid, toch 
hebben 36 personen dit aangegeven als gezinssamenstelling.  
 
• Vraag 8: Heb je al ooit iets gestolen? Wat is bij jou van toepassing?  
Via deze vraag willen we vooral te weten komen of iemand al eens gestolen heeft. We kiezen ervoor 
om de ondervraagden te laten kiezen uit een lijstje met voorbeelden omdat we een onderscheid willen 
maken tussen het stelen van kleine dingen (bijvoorbeeld voedsel) en het stelen van grote dingen 
(bijvoorbeeld een auto). Dit omdat het stelen van bijvoorbeeld een auto ernstigere gevolgen kan 
hebben dan het stelen van bijvoorbeeld een snoepje. We denken dan aan de aard van de gevolgen voor 
zowel de dader als voor het slachtoffer. 
 
• Vraag 9: Geef jezelf een score (van 1 tot 10) op gebied van eerlijkheid naar anderen toe.  
We hebben in onze theorie gezegd dat we ook liegen beschouwen als een onderdeel van ‘stout en 
gemeen’. Vandaar dat we vragen naar de eerlijkheid van de ondervraagden. Misschien kunnen we zo 
een verband vinden tussen eerlijkheid en het plegen van ‘stoute en gemene’ handelingen zoals onder 
andere stelen, geweld plegen, schade berokkenen aan eigendommen van anderen of automutilatie. 
 
• Vraag 10: Heb je al ooit schade berokkend aan de eigendommen van anderen?  
Met schade bedoelen we materiële schade, dat nog vervangbaar of herstelbaar is. Het gaat hier niet om 
het verwonden van anderen of psychische schade toebrengen aan anderen. Om dit duidelijk te maken 
voor de ondervraagden hebben we gekozen voor het woord ‘eigendommen’. We willen weten of de 
ondervraagden ooit schade berokkend hebben aan eigendommen van anderen omdat wij dit ook zien 
als een eigenschap van ‘stout en gemeen’ zijn.  
Aan deze vraag hadden we moeten toevoegen of de persoon al ooit bewust of opzettelijk schade had 
berokkend aan de eigendommen van anderen. Wanneer je per ongeluk iets laat vallen, kan dit per 
definitie ook al schade berokkenen zijn, maar dit is niet wat wij willen bevragen. 
 
• Vraag 11: Heb je jezelf al ooit opzettelijk lichamelijk verwond? 
Door deze vraag te stellen gaan we op zoek naar verbanden tussen automutilatie en andere onderdelen 
van ‘stout en gemeen’. We willen deze vraag later ook linken aan de leeftijd en aan het geslacht.  
 
• Vraag 12: Heb je al eens gebruik gemaakt van onderstaande middelen?  
Vooreerst willen we duidelijk maken dat we de frequentie benoemen in termen als ‘vaak’, 
‘regelmatig’, ‘soms’, ‘ooit’ en ‘nooit’, omdat het voor ons onderzoek niet relevant is om het exacte 
aantal keren te weten (bijvoorbeeld drie maal per week). Wat voor ons vooral van belang is, is om te 
weten of er al contact is geweest met deze middelen. We willen deze vraag ook graag linken aan 
leeftijd en geslacht. We onderzoeken ook of er een opvallende correlatie is tussen het gebruik van die 
middelen en andere handelingen (zoals bijvoorbeeld agressie).  
Hier hadden we ook nog een optie ‘andere’ kunnen geven. Er kwamen van de ondervraagden veel 
opmerkingen rond de vaagheid van de termen ‘vaak’, ‘regelmatig’ en ‘soms’. Voor ons waren deze 
termen voldoende om de frequentie te beschrijven. In functie van ons onderzoek is het niet belangrijk 
om te weten hoe vaak per week iemand XTC neemt. 
De antwoordmogelijkheid ‘ooit (1 keer)’ diende om aan te duiden of iemand er al mee had 
geëxperimenteerd. We gaven wel niet de mogelijkheid om te antwoorden dat iemand het middel ooit 
had gebruikt maar momenteel geen gebruiker meer is.  
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• Vraag 13: Heb je al eens aan cyberpesten gedaan?  
Cyberpesten is een nieuwe vorm van pesten die de laatste jaren volgens ons meer en meer onder de 
aandacht komt. Dit mede omdat meer jongeren een eigen computer ter beschikking hebben en meer 
tijd spenderen met hun computer en internet. Pesten beschouwen wij ook als een onderdeel van ‘stout 
en gemeen’. Vandaar dat we graag willen weten of de ondervraagden al ooit aan cyberpesten hebben 
gedaan. We kunnen ook later onderzoeken of cyberpesten leeftijdsgebonden is 
 
• Vraag 14: Heb je al eens bewust iemand uitgesloten?  
Deze vraag stellen we omdat iemand uitsluiten een vorm is van relationele agressie. Dit is een 
fenomeen dat volgens sommige onderzoekers vaker voorkomt bij meisjes. We spreken bij de vraag 
‘gebruik je wel eens geweld’ niet over relationele agressie omdat dit een nog relatief onbekend begrip 
is. We kiezen dus voor een andere woordkeuze, namelijk iemand bewust uitsluiten. 
 
• Vraag 15: Gebruik je wel eens geweld?  
We stellen deze vraag omdat we willen weten of de ondervraagden ooit geweld gepleegd hebben. Dit 
omdat geweld plegen ook hoort bij het begrip ‘stout en gemeen’. Bij de keuzemogelijkheden kiezen 
we voor een opsplitsing tussen fysiek en verbaal geweld. Dit omdat we graag willen weten of meisjes 
bijvoorbeeld eerder verbaal geweld plegen dan jongens. Dit zullen we te weten komen door deze vraag 
te linken aan het geslacht van de ondervraagden. We bieden de ondervraagden de mogelijkheid om 
zowel het antwoord ‘fysiek geweld’ als ‘verbaal geweld’ aan te duiden. Dit omdat sommige 
ondervraagden misschien beide vormen van geweld plegen. 
 
• Vraag 16: Om welke reden heb je één van bovenstaande dingen gedaan?  
Deze redenen slaan terug op de vragen vanaf vraag 8 ‘heb je al ooit iets gestolen?’ tot en met vraag 5 
‘gebruik je wel eens geweld?’. Het doel van deze vraag is om de meest voorkomende beweegredenen 
te onderzoeken voor het plegen van bepaalde ‘stoute of gemene’ handelingen. Welke handelingen om 
welke redenen gebeuren, hebben we buiten beschouwing gelaten. We kiezen ervoor om meerdere 
antwoorden toe te laten omdat er meerdere beweegredenen kunnen zijn om een handeling te stellen. 
Deze vraagstelling was niet volledig duidelijk voor onze ondervraagden. We kregen dan ook veel 
opmerkingen rond deze vraag. Het ging hier vooral om het feit dat men hier niet kon antwoorden als  
men vraag vijftien niet had beantwoord. Maar deze opmerking is ongegrond, want deze vraag slaat 
niet enkel terug op vraag vijftien, maar op vraag acht tot en met vraag vijftien. Daarom staat er ook in 
de vraag ‘één van bovenstaande dingen’, dus niet enkel vraag vijftien. Het klopt wel dat we hier 
inderdaad een fout hebben gemaakt door niet te specificeren over welke vragen het ging. Ook was dit 
in de internetversie een vraag die men verplicht was in te vullen. Er was geen antwoordmogelijkheid 
’geen antwoord’ voorzien voor degenen die geen enkel van de bovenstaande handelingen had gedaan. 
In de schriftelijke enquêtes was er niemand die deze vraag niet had ingevuld dus hier was de 
mogelijkheid ‘geen antwoord’ niet nodig.  
Twaalf personen gaven een opmerking rond het feit dat ze vraag vijftien niet hadden ingevuld en 
daarom dus geen antwoord konden geven op vraag zestien. Drie mensen gaven aan dat ze niet wisten 
welke handelingen bedoeld werden met ‘bovenstaande handelingen’. Dit aantal is een relatief klein 
percentage, toch mag dit niet verwaarloosd worden omdat het ook voor verwarring zou hebben kunnen 
zorgen bij de andere ondervraagden.  
 
• Vraag 17: Ben je al ooit in aanraking gekomen met het gerecht?  
We willen dit weten van de ondervraagden omdat iemand meestal in aanraking komt met het gerecht 
nadat hij/zij iets gepleegd heeft dat we zien als ‘stout en gemeen’. Als we de antwoorden op deze 
vraag linken aan de leeftijd van onze doelgroep kunnen we achterhalen of onze doelgroep vaak in 
contact komt met het gerecht. 
Deze vraag hadden we verder moeten specificeren omdat we niet weten waarom ze in aanraking 
gekomen zijn met het gerecht. Dit is te divers, mensen kunnen zowel omwille van een echtscheiding 
als een diefstal in aanraking zijn gekomen met het gerecht. We bedoelden eigenlijk onwettelijke 
handelingen (zoals diefstal, inbraak, geweldpleging) maar dit was niet duidelijk uit de vraagstelling.  
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• Vraag 18: Hoeveel verschillende bedpartners heb je al gehad?  
Bij onze verklaring van ‘stout en gemeen’ hebben we het ook over seksueel losbandig gedrag. Wij 
vinden dat een jong iemand die al veel bedpartners gehad heeft wel seksueel losbandig gedrag stelt. 
Daarom stellen we deze vraag. We zullen deze vraag ook linken aan leeftijd en geslacht. Zo kunnen 
we te weten komen of seksueel losbandig gedrag vaker bij jongens of meisjes voorkomt. 
 
• Vraag 19: Heb je al eens seks gehad louter en alleen om daar voor jezelf voordelen uit te 

halen?  
Net zoals de vorige vraag stellen we deze ook om te weten te komen of er eventueel sprake is van 
seksueel losbandig gedrag dat ook een onderdeel is van ‘stout en gemeen’.  
 
• Vraag 20: Indien ja, waarom deed je dat? 
Deze vraag stellen we omdat we graag willen weten wat de beweegreden van iemand is die seks heeft 
louter en alleen om er zelf voordeel uit te halen. Zo kunnen we te weten komen of het dan enkel gaat 
om lust of dat het gaat om ernstige beweegredenen zoals onder andere prostitutie of drugs. 
 
• Vraag 21: Heb je al iemand aangezet tot seksuele handelingen met anderen?  
We stellen deze vraag om te achterhalen of een persoon anderen al eens heeft aangezet tot seksueel 
overschrijdend gedrag. We linken deze vraag aan verschillende leeftijden en aan het geslacht.  
 
• Vraag 22: Heb je al eens iemand aangezet tot fysiek geweld op anderen?  
Iemand aanzetten tot fysiek geweld met anderen is volgens ons gedrag dat ook kan voorkomen bij 
‘stoute en gemene’ personen. Iemand aanzetten tot fysiek geweld kan naar onze mening ook een 
onderdeel zijn van bijvoorbeeld pesten.  
 
• Vraag 23: Heb je er al ooit aan gedacht om zelfmoord te plegen?  
In het theoretische gedeelte hebben we het al gehad over het feit dat opzettelijk schade aan jezelf 
toebrengen een vorm van ‘stout en gemeen’ is. Zelfmoord zien wij ook als schade aan jezelf 
toebrengen. Ook kan een zelfmoordpoging of een zelfmoordgedachte een gevolg zijn van het feit dat 
je een laag zelfbeeld hebt. 
 
• Vraag 24: Geef jezelf een score van (1 tot 10) op hoe aantrekkelijk jij jezelf vind.  
We gaan er vanuit dat een lage score op deze vraag overeenkomt met het zelfbeeld van die persoon. 
Dit houdt niet in dat alle mensen die zichzelf onaantrekkelijk vinden een laag zelfbeeld hebben. Toch 
stellen we deze vraag omdat we te weten willen komen of er een verband is tussen een laag zelfbeeld 
hebben en het plegen van handelingen die ‘stout en gemeen’ zijn. Volgens ons kan er ook een verband 
zijn met de vraag over zelfmoordgedachten/pogingen.  
 
• Vraag 25: Als iemand mij iets in de weg legt heb ik er geen moeite mee om agressief terug te 

reageren.  
Het kan mogelijk zijn dat iemand nog geen agressief gedrag heeft gesteld, omdat deze persoon altijd 
zijn of haar zin kreeg en hem of haar nooit iets in de weg werd gelegd. Daarom vonden wij het nodig 
om de ondervraagden een hypothese voor te leggen. We vragen daarom of ze er moeite mee zouden 
hebben als iemand hem of haar iets in de weg zou leggen. Als iemand je iets in de weg legt, zien wij 
dus als een mogelijke beweegreden voor agressief gedrag. 
Bij deze vraag hebben we de meeste opmerkingen gekregen van onze ondervraagden. Als we de vraag 
ontleden zien we de mogelijke verwarring. Er staat namelijk een ontkenning in de vraag. Deze vraag 
kan dus op twee verschillende manieren geïnterpreteerd worden. Men kan namelijk zeggen ‘ja, ik heb 
er geen moeite mee’ maar ook ‘nee, ik heb er geen moeite mee’. Beide groepen kunnen daar mee 
bedoelen dat ze er geen moeite mee hebben, afhankelijk van de interpretatie. De vraag was dus beter 
opgesteld zonder ontkenning, bijvoorbeeld ‘heb jij er moeite mee om agressief te reageren als iemand 
jou iets in de weg legt?’. Bij deze vraag zou er geen verwarring mogelijk zijn. Twaalf mensen gaven 
aan dat zij deze vraag onduidelijk vonden. Ook dit is weer een relatief klein aantal maar is zeker niet te 
verwaarlozen. 
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• Vraag 26: Heb je het idee dat de criminaliteit bij meisjes (tussen 14 en 25 jaar) is gestegen?  
Deze vraag stellen we omdat een deel van het doel van ons onderzoek eruit bestaat om te weten te 
komen wat de mensen hun beeld is over de stijging van de criminaliteit bij meisjes. We willen 
onderzoeken hoe de ondervraagden hierover denken. Vinden zij dat de criminaliteit is gestegen bij 
meisjes of niet? Of hebben ze er geen zicht op? Deze vraag dient om ons een beeld te kunnen vormen 
over wat de ondervraagden hiervan vinden. Ook belangrijk vinden wij het om de link te leggen tussen 
welke leeftijden welke meningen hebben.  
 
• Vraag 27: Indien ja, hoe denk je dat dit komt? (meerdere antwoorden mogelijk)  
We stellen deze vraag omdat we graag willen weten waarom de bevraagden denken dat de 
criminaliteit bij meisjes gestegen is. Ook kunnen we dan kijken of er verschillen zijn in de denkwijze 
van jongens en meisjes. We hebben ‘anderen’ erbij gezet om te onderzoeken of er bij de 
ondervraagden nog redenen zijn waarom ze denken dat de criminaliteit gestegen is. 
 
• Vraag 28: In welke leeftijdscategorie zitten de meeste misdadigsters volgens jou?  
We willen onderzoeken in welke leeftijdscategorie de meisjes zitten volgens de ondervraagden. Zo 
kunnen we ook een beeld schetsen of de meisjes en jongens van verschillende leeftijden hier anders 
over denken.  
 
• Vraag 29: Ben je al eens slachtoffer geweest van geweld, agressie, vandalisme door een 

meisje?  
We willen onderzoeken of er al veel ondervraagden slachtoffer zijn geweest van geweld, agressie, 
vandalisme door een meisje. Door dit te linken aan de leeftijd van de ondervraagden kunnen we ook 
zien of het gestegen is. Wanneer bijvoorbeeld meer procent van de jongeren tussen 14 en 16 jaar zegt 
dat ze hier slachtoffer van zijn geweest dan jongeren tussen 20-22 jaar, kunnen we hier onze 
conclusies uit trekken.  
 
• Vraag 30: Heb je al eens geweld, agressie, vandalisme door een meisje gezien? (meerdere 

antwoorden mogelijk)  
Omdat we graag willen weten of onze ondervraagden ooit geweld, agressie, vandalisme door een 
meisje gezien hebben, stellen we deze vraag. We willen ook zien of jongeren op een bepaalde leeftijd 
dit misschien gezien hebben op een andere plaats dan jongeren van een andere leeftijd. We kunnen 
hier ook door zien of dit meer in de media komt, doordat de ondervraagden de antwoordmogelijkheid 
‘ja op televisie (op het nieuws, niet in films)’ hebben. 
 
• Vraag 31: Beoordeel volgende stellingen.  
Plaats een kruisje in het betrokken vakje van je voorkeur. Gebruik daarvoor de volgende code  
1=ik ga hier helemaal niet mee akkoord 
2= ik ga hier niet mee akkoord 
3=ik weet het niet 
4= ik ga hier mee akkoord 
5=ik ga hier volledig mee akkoord. 
 
Stellingen: 
1. meisjes sluiten makkelijker iemand uit in de groep dan jongens. 
2. Als meisjes een misdrijf plegen wordt dit niet even streng bestraft als bij jongens. 
3. Van meisjes wordt veel minder verwacht dat ze gewelddadig zijn. 
4. Als meisjes geweld gebruiken komt dit minder hard over dan als jongens geweld gebruiken. 
5. Geweld of misdaden door meisjes gepleegd komt minder in het nieuws dan geweld gepleegd door 
jongens. 
6. In de opvoeding worden meisjes geleerd om minder geweld te gebruiken dan jongens. 
7. Ik vind het goed dat meisjes tegenwoordig meer van zich afbijten en zich niet laten doen door 
anderen. 
8. meisjes drinken minder alcohol dan jongens. 
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We stellen deze meningsvragen, omdat we het toch belangrijk vinden om de meningen van onze 
ondervraagden met betrekking op sommige stellingen te weten. Hierdoor kunnen we een beeld krijgen 
hoe onze ondervraagden over deze stellingen denken. Ook kunnen we dan proberen te zoeken naar 
verschillen tussen de meningen van jongens en meisjes. We hebben de stellingen gekozen op basis van 
eigen bevindingen en op basis van de vragen in onze enquête. Zodat we een breed beeld krijgen van de 
meningen van de ondervraagden over ‘stoute en gemene meisjes 
Uit deze verantwoording leiden we af dat we zowel specifiek als algemeen gerichte vragen hebben 
gesteld. We hebben gebruik gemaakt van verschillende soorten vragen: stellingen, meerkeuze vragen, 
ja – nee vragen, schaal vragen. Door de verscheidenheid aan vraagstelling, bleef de enquête interessant 
om in te vullen. 

5 Verwerking van de gegevens 

5.1 INLEIDING 

We hebben onze gegevens op twee manieren verwerkt. Eerst hebben we onze cijfers gelinkt aan beide 
geslachten, ongeacht de leeftijd. Daarna hebben we verder gespecificeerd volgens zowel geslacht als 
de leeftijd van onze doelgroep, namelijk van 14 tot en met 25 jaar. Indien er kritische bemerkingen 
waren van zowel ons als van de ondervraagden, dan zijn deze toegevoegd aan de verwerking van de 
vraag.  

5.2 VERWERKING GEGEVENS VOLGENS GESLACHT 

• Vraag 1: Geslacht 
Zoals in de inleiding al gezegd werd, waren er 2460 personen die de enquête invulden waarvan 977 
mannen en 1483 vrouwen. Beide geslachten waren dus goed vertegenwoordigd, namelijk 60,28% 
vrouwen en 39,71% mannen.  
 
• Vraag 2: Vul je leeftijd in 
De doelgroep (met leeftijd 14 tot en met 25 jaar) die wij wilden onderzoeken neemt 83,94% van de 
totale populatie in. Dit komt voornamelijk omdat wij de enquêtes zijn gaan uitdelen op middelbare 
scholen. Het verspreiden van de enquêtes in middelbare scholen was een bewuste keuze. 
 
• Vraag 3: Nationaliteit 
Vooral Belgen hebben onze enquête ingevuld (94,43%). Toch zijn er 114 Nederlanders, dit komt 
omdat we onze enquête in scholen hebben verspreid kortbij de grens van Nederland. Voor de rest zijn 
er nog enkele nationaliteiten die niet zoveel voorkomen, bijvoorbeeld: Duitsers , Marokkanen en 
Turken.  
Deze vraag hadden we op een andere manier moeten vragen, namelijk wat de afkomst is. Het komt 
vaak voor dat personen met een buitenlandse afkomst toch de Belgische nationaliteit heeft. Iemand die 
al jaren in België woont maar oorspronkelijk van Spaanse origine is, kan evenzeer een Belgische 
nationaliteit en identiteitskaart hebben. 
 
• Vraag 4: Woonplaats 
Onze enquête is vooral ingevuld door Limburgers (85,89%). Dit omdat we ons in Limburg bevinden 
en onze enquête vooral hier hebben verspreid. Toch zijn er ook 6,67% Antwerpenaren en 4,96% 
inwoners van Vlaams Brabant. West-Vlaanderen (0,49%) en Oost-Vlaanderen (0,81%) zijn minder 
vertegenwoordigd. De 1,18% van de ondervraagden die ‘andere’ hebben geantwoord, zijn vooral van 
Wallonië (Luik) en Nederlands Limburg. 
We hebben in de vraag naar woonplaats de vijf Vlaamse provincies als keuzemogelijkheid opgegeven, 
maar hebben Brussels Hoofdstedelijk Gewest niet aangegeven. De personen die hier wonen hebben 
dan ook de keuzemogelijkheid ‘andere’ gebruikt.  
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• Vraag 5: Wat is je hoogst behaalde diploma? 
Ook vroegen wij naar het hoogst behaalde diploma van de ondervraagde. De meeste ondervraagden, 
namelijk 24,59%, hebben een diploma ASO. 23,82% heeft een diploma basisonderwijs behaald, 
22,52% een diploma TSO, 4,39% BSO en 1,22% KSO. 23,17% heeft een diploma hoger als deze van 
het middelbaar onderwijs. Specifiek is dit 18,58% met een diploma hogeschool en 4,59% met een 
universitair diploma. 
Deze vraag is op twee verschillende manieren geïnterpreteerd. Enkele leerlingen op het middelbaar 
hebben bijvoorbeeld aangeduid dat ze een diploma TSO hadden, ondanks ze nog maar op het derde 
middelbaar zaten. Hun hoogst behaalde diploma is dus dat van het basisonderwijs. Dit zouden we 
hebben kunnen vermijden door een andere vraag te stellen, namelijk ‘welke studierichting doe je 
momenteel of met welk diploma ben je afgestudeerd?’.  
 
• Vraag 6: Wat is je bezigheid? 
Er zijn vooral veel studenten en leerlingen die onze enquête hebben ingevuld(72,93%). Doordat wij de 
enquête naar onze eigen contacten hebben doorgestuurd, is het logisch dat we meer studenten hebben 
bereikt. Het is goed dat deze groep zo sterk vertegenwoordigd is omdat deze leeftijdscategorie 
overeenkomt met de doelgroep die wij onderzoeken. We hebben ook een groot aantal bedienden 
(14,92%) die onze enquête hebben ingevuld. Degene die ‘andere’(3,86%) hebben ingevuld zijn vooral 
ambtenaren. We hebben deze laatste vaak voorkomende bezigheid niet opgenomen in de keuzelijst, 
toch is deze bezigheid 43 keer voorgekomen.  
 
• Vraag 7: Gezinssamenstelling, ik woon bij? 
De meeste ondervraagden wonen bij beide ouders (60,41%), maar toch valt het op dat er ook een groot 
deel van hen bij één ouder woont (13,46%). Het zou misschien ook bruikbaar zijn geweest als wij 
cijfers hadden van jongeren die in een instelling verblijven, maar deze jongeren zijn bijna niet 
vertegenwoordigd in onze enquête, namelijk 0,28%. 
Hier hebben we bij de keuzemogelijkheden geen nieuw samengestelde gezinnen of co-ouderschap 
gezet. Als men alleen of bij partner met kinderen woonde kon dit ook niet worden aangeduid, toch 
hebben 36 personen dit aangegeven als gezinssamenstelling. 
 
• Vraag 8: Heb je al ooit iets gestolen? 
Over het algemeen hebben mannen (32%) al meer voedsel gestolen als vrouwen (21%). Dit is toch een 
verschil van 11%. Mannen (18%) stelen ook meer geld als vrouwen (8%). Juwelen worden meer 
gestolen door vrouwen (14%), terwijl dit bij mannen maar 4% is. Er is ook een duidelijk verschil 
tussen mannen (15%) en vrouwen (3%) bij het stelen van een fiets. We kunnen hieruit afleiden dat 
sommige dingen toch meer gestolen worden door mannen als vrouwen, en andersom. 
 
• Vraag 9: Geef jezelf een score (van 1 tot 10) op gebied van eerlijkheid naar anderen toe. 
Uit deze antwoorden kunnen we afleiden dat over het algemeen vrouwen zichzelf eerlijker vinden dan 
mannen. De meeste mannen en vrouwen geven zichzelf tussen de zeven en de negen op tien. Maar  er 
zijn meer vrouwen die zichzelf deze hoge scores geven. 
 
• Vraag 10: Heb je al ooit schade berokkend aan de eigendommen van anderen? 
We vroegen ook of de ondervraagden ooit schade hadden berokkend aan eigendommen van anderen. 
Uit de antwoorden op deze vraag kunnen we concluderen dat er meer mannen ooit schade berokkend 
hebben aan eigendommen van anderen (59,77%) dan vrouwen. Meer dan de helft van de mannen 
hebben dit ooit gedaan, terwijl maar ongeveer één op drie vrouwen dit heeft gedaan (31,36%). 
Aan deze vraag hadden we moeten toevoegen of de persoon al ooit bewust of opzettelijk schade had 
berokkend aan de eigendommen van anderen. Wanneer je per ongeluk iets laat vallen, kan dit per 
definitie ook al schade berokkenen zijn, maar dit is niet wat wij willen bevragen. 
 
• Vraag 11: Heb je jezelf al ooit opzettelijk lichamelijk verwond? 
Uit cijfers die we uit de theorie hebben gehaald blijkt dat vrouwen (18,3%) meer zichzelf opzettelijk 
verwonden in vergelijking met de mannen (8%). In ons onderzoek is dit niet zo. Vrouwen(17,94%) en 
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mannen (15,56%) verwonden zich ongeveer evenveel, vrouwen slecht twee procent meer. Dit is wel 
een groot verschil met de theorie die we vonden, dit kan weergeven dat er een stijging is hierin.  
 
• Vraag 12: Heb je al gebruik gemaakt van onderstaande middelen? 
Door te vragen naar het middelengebruik kunnen we zeggen dat het cannabisgebruik in elke categorie 
het percentage aan vrouwen lager is. Vooral in de categorie van de personen die vaak gebruiken, is er 
een verschil van meer dan 4%. Als we kijken naar wie nog nooit gebruikt heeft, zien we dat de 
vrouwen in de meerderheid zijn, namelijk met 10% meer dan de mannen. Deze cijfers geven weer wat 
we al eerder in ons theoretisch gedeelte rond middelengebruik aanhaalden.  
We zien dat het percentage van beide geslachten die nog nooit XTC gebruikt hebben, relatief groot is. 
Voor de mannen is dit 90,48%, voor de vrouwen 95,75%. Hieruit kunnen we afleiden dat de mannen 
al meer geëxperimenteerd hebben dan vrouwen. We spreken van experimenteren omdat we zien dat de 
percentage voor de categorieën ‘vaak’, ‘regelmatig’, ‘soms’ en ‘ooit’ niet hoog zijn. Bij de mannen 
heeft er ongeveer 1 op 10 al eens XTC gebruikt, bij de vrouwen is dit ongeveer 1 op 25.  
Voor het middel cocaïne is het aantal personen die nog nooit hebben gebruikt ook zeer groot. 
Namelijk 93,04% van de mannen heeft dit nog nooit gebruikt. Voor de vrouwen die nooit hebben 
gebruikt ligt dit aantal nog hoger, namelijk 96,70%. Ook het gebruik van cocaïne bevindt zich in een 
soort van experimenteerfase. Toch ligt het gebruik bij de mannen hier hoger met 3%. 
We zagen in de antwoorden dat er zo goed als geen heroïnegebruik is bij de ondervraagden. Dit 
kunnen we concluderen uit de percentages van de categorie ‘nooit’. Bij de vrouwen heeft er 99,26% 
nog nooit gebruikt, bij de mannen is dit 98,57%.  
Het aantal speedgebruikers ligt ook zeer laag. Ongeveer 3,5% van de vrouwen gebruikt of heeft ooit 
gebruikt. Voor mannen ligt dit aantal iets hoger, namelijk 7,5%. In eerste instantie lijken deze cijfers 
toch hoog, maar we moeten rekening houden met het feit dat het merendeel ooit heeft gebruikt, en dus 
nu geen gebruiker meer is.  
35,88% van de vrouwen rookt momenteel, ten opzichte van 42,17% van de mannen. 17,33% van de 
vrouwen heeft ooit gerookt. Bij de mannen is dit 13,31%, dit is ongeveer 4% minder dan de vrouwen 
die ooit gerookt hebben. Hieruit concluderen we dat vrouwen meer experimenteren met roken.  
Sterke drank wordt veel geconsumeerd door de ondervraagden. Zowel bij de vrouwen als de mannen. 
Beide geslachten worden het meest vertegenwoordigd in de categorie ‘soms’. Ze zitten hier beiden 
ongeveer rond 50%. Toch is er een groter aantal vrouwen die nooit sterke drank drinkt, namelijk 
19,49% van de vrouwen ten opzichte van 16,89% van de mannen.   
We zien dat het percentage dat alcoholpops drinkt bij de vrouwen lichtjes hoger ligt, ongeveer 5%.  
Bij de vraag naar het drinken van bier en wijn zien we dat er bij de categorieën ‘vaak’ en ‘soms’ grote 
verschillen tussen vrouwen en mannen zijn. We zien dat het percentage mannen die vaak bier of wijn 
drinken, meer dan 10% hoger ligt dan bij de vrouwen. Als we kijken naar de categorie ‘soms’, zien we 
dat het percentage vrouwen bijna 10% meer is dan bij de mannen. Voor de andere categorieën zijn er 
geen opmerkelijke verschillen. We zien wel dat er ongeveer 2% meer vrouwen nooit bier of wijn 
drinken. Vrouwen drinken dus vooral ‘soms’ en mannen drinken vooral ‘vaak’.  
Bij de vraag naar middelengebruik hadden we ook nog een optie ‘andere middelen’ kunnen geven. Er 
kwamen van de ondervraagden veel opmerkingen rond de vaagheid van de termen ‘vaak’, ‘regelmatig’ 
en ‘soms’. Voor ons waren deze termen voldoende om de frequentie te beschrijven. In functie van ons 
onderzoek is het niet belangrijk om te weten hoe vaak per week iemand XTC neemt. 
De antwoordmogelijkheid ‘ooit (1 keer)’ diende om aan te duiden of iemand er al mee had 
geëxperimenteerd. We gaven wel niet de mogelijkheid om te antwoorden dat iemand het middel ooit 
had gebruikt maar momenteel geen gebruiker meer is.  
 
• Vraag 13: Heb je al eens aan cyberpesten gedaan? 
We hebben ook gevraagd of de ondervraagde al ooit aan cyberpesten deed omdat we dit in onze 
theorie aanhaalden als een onderdeel van ‘stout en gemeen’ en omdat het een nog niet zo bekend 
fenomeen is. Uit de cijfers van onze enquête kunnen we afleiden dat cyberpesten meer door mannen 
wordt gedaan. Als we kijken naar het totaal (zonder onderscheid tussen mannen en vrouwen), zien we 
dat bijna 1 op 10 personen aan cyberpesten doet. In cijfers die we weergeven in ons theoretisch 
gedeelte, staat echter dat 2 op 10 van de zeventien- en achttienjarigen aan cyberpesten doet. We zien 
dus dat er bij deze ondervraagden minder personen zijn die cyberpesten.  
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• Vraag 14: Heb je al eens iemand bewust uitgesloten? 
Op gebied van iemand bewust uitsluiten is er een zeer miniem verschil tussen vrouwen en mannen. 
Bijna 60% van zowel mannen als vrouwen heeft al eens iemand bewust uitgesloten.  
 
• Vraag 15: Gebruik je wel eens geweld? 
Opvallend bij de vraag naar het gebruik van geweld is dat zowel mannen als vrouwen veel gebruik 
maken van verbaal geweld. Bij de mannen gaf 57,44% toe wel eens verbaal geweld gebruikt te 
hebben, bij de vrouwen ligt dit percentage op 61,49%. Hieruit blijkt dat vrouwen meer verbaal geweld 
gebruiken dan mannen. Bij fysiek geweld ligt het percentage mannen dat aangaf dit wel eens te doen 
ongeveer 10% hoger dan bij vrouwen. Mannen gebruiken dus vaker fysiek geweld dan vrouwen, 
namelijk één op vier mannen, ten opzichte van nog geen één op vijf vrouwen.  
 
• Vraag 16: Om welke reden heb je één van bovenstaande dingen gedaan? 
We hebben ook gevraagd naar de beweegredenen voor iets te stelen, oneerlijk te zijn, schade te 
berokkenen aan eigendommen van anderen, jezelf opzettelijk lichamelijk te verwonden, gebruik te 
maken van middelen, te cyberpesten, iemand bewust uit te sluiten en verbaal en fysiek geweld te 
plegen. Uit onze enquête blijkt dat zelfverdediging (55,73%) de meest voorkomende reden is, zowel 
bij de mannen (57,22%) als bij de vrouwen (54,75%). Toch blijkt ook dat vele ondervraagden 
(39,51%) dit doen om zichzelf af te reageren. Dit blijkt een belangrijkere reden voor vrouwen 
(43,63%) te zijn dan voor de mannen (33,27%). 
De derde voornaamste reden om bovenstaande handelingen te doen blijkt wraak (29,88%) te zijn. 
Volgens ons onderzoek blijken meer mannen (33,78%) dit als reden op te geven dan vrouwen 
(27,31%). Opvallend bij de andere redenen is dat er een hoger aantal mannen (9,21%) bovenstaande 
handelingen doen onder invloed van middelen dan vrouwen(3,44%). Ook blijken mannen (10,24%) 
deze handelingen te doen uit verveling dan vrouwen (5,33%). Bij de andere redenen is er geen 
opmerkelijk verschil tussen mannen en vrouwen. 
 
De vraagstelling bij deze vraag was niet volledig duidelijk voor onze ondervraagden. We kregen dan 
ook veel opmerkingen rond deze vraag. Het ging hier vooral om het feit dat men hier niet kon 
antwoorden als men vraag vijftien niet had beantwoord. Maar deze opmerking is ongegrond, want 
deze vraag slaat niet enkel terug op vraag vijftien, maar op vraag acht tot en met vraag vijftien. 
Daarom staat er ook in de vraag ‘één van bovenstaande dingen’, dus niet enkel vraag vijftien. Het 
klopt wel dat we hier inderdaad een fout hebben gemaakt door niet te specificeren over welke vragen 
het ging. Ook was dit in de internetversie een vraag die men verplicht was in te vullen. Er was geen 
antwoordmogelijkheid ’geen antwoord’ voorzien voor degenen die geen enkel van de bovenstaande 
handelingen had gedaan. In de schriftelijke enquêtes was er niemand die deze vraag niet had ingevuld 
dus hier was de mogelijkheid ‘geen antwoord’ niet nodig. Twaalf personen gaven een opmerking rond 
het feit dat ze vraag vijftien niet hadden ingevuld en daarom dus geen antwoord konden geven op 
vraag zestien. Drie mensen gaven aan dat ze niet wisten welke handelingen bedoeld werden met 
‘bovenstaande handelingen’. Dit aantal is een relatief klein percentage, toch mag dit niet verwaarloosd 
worden omdat het ook voor verwarring zou hebben kunnen zorgen bij de andere ondervraagden.  
 
• Vraag 17: Ben je al ooit in aanraking gekomen met het gerecht? 
Uit resultaten van onze enquête blijkt de grote meerderheid van de ondervraagden (91,87%) nog nooit 
in aanraking te zijn gekomen met het gerecht. Opmerkelijk is dat meer mannen(14,53%) dan vrouwen 
(3,91%) al ooit in aanraking zijn geweest met het gerecht. 
Deze vraag hadden we verder moeten specificeren omdat we niet weten waarom ze in aanraking 
gekomen zijn met het gerecht. Dit is te divers, mensen kunnen zowel omwille van een echtscheiding 
als een diefstal in aanraking zijn gekomen met het gerecht. We bedoelden eigenlijk onwettelijke 
handelingen (zoals diefstal, inbraak, geweldpleging) maar dit was niet duidelijk uit de vraagstelling.  
 
• Vraag 18: Hoeveel verschillende bedpartners heb je al gehad? 
Het grote merendeel van de ondervraagden heeft minder dan 3 bedpartners gehad. Opmerkelijk is dat 
er 46,59% vrouwen één tot twee bedpartners heeft gehad, terwijl maar 36,95% mannen dit antwoord 
hebben aangeduid. Een ander opvallend resultaat uit onze enquête is dat er meer mannen (34,49%) 
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geen bedpartners hebben gehad in vergelijking met vrouwen (26,10%). Er is een klein verschil tussen 
mannen en vrouwen bij het antwoord ‘meer dan tien’. Hier blijken meer mannen (5,53%) dan vrouwen 
(1,69%) dit antwoord te hebben gegeven. 
 
• Vraag 19: Heb je al eens seks gehad louter en alleen om daar voor jezelf voordelen uit te 

halen? 
Op de vraag ‘Heb je al eens seks gehad louter en alleen om daar voor jezelf voordelen uit te halen?’ 
blijkt 94,02% van alle ondervraagden negatief te hebben geantwoord. 9,11% van mannen geeft aan dit 
wel al gedaan te hebben, ten opzichte van 3,91% vrouwen. We kunnen hieruit besluiten dat er meer 
mannen seks hebben gehad om voordelen voor zichzelf te bekomen. 
 
• Vraag 20: Indien ja, waarom deed je dat? 
We vonden het interessant om te weten te komen waarom mensen seks hebben om eigen voordelen te 
bekomen. Daarom hebben we aan deze mensen gevraagd wat hun motieven zijn om dit te doen. De 
belangrijkste reden blijkt ‘om een hogere status te verwerven’ (1,14%). Hierin is er wel een duidelijk 
verschil tussen mannen (2,25%) en vrouwen (0,40%). Ook bij het antwoord ‘voor geld’ blijkt er een 
klein verschil: 0;92% is mannelijk en 0,34% is vrouwelijk. De percentages zijn gelijklopend bij het 
antwoord ‘om middelen te verkrijgen’: 0,51% is mannelijk, 0,40% is vrouwelijk. Toch blijken er veel 
mensen te zijn die andere redenen aangeven die niet zijn opgenomen in onze antwoordmogelijkheden, 
vooral onze mannelijke ondervraagden (4,20%). Zij antwoorden dat ze seks vooral gebruiken voor hun 
eigen plezier. Ook blijkt wraak een belangrijk motief te zijn. Enkelen hebben ‘voor 
behoeftebevrediging’ en ‘voor de kick’ aangehaald. 
 
• Vraag 21: Heb je al eens iemand aangezet tot seksuele handelingen met anderen? 
Bij de mannen gaat het over ongeveer 4% die wel al eens iemand hebben aangezet tot seksuele 
handelingen met anderen. Bij de vrouwen is het nog geen volledig procent. Hier zijn dus geen 
opmerkelijke cijfers terug te vinden, enkel dat mannen dit vaker doen. 
 
• Vraag 22: Heb je al eens iemand aangezet tot fysiek geweld op anderen. 
Bij de antwoorden op deze vraag is er een duidelijk onderscheid tussen vrouwen en mannen. Bij de 
vrouwen gaat het om ongeveer 3,5%, bij de mannen meer dan 15%. Dit betekent dat mannen vaker 
geneigd zijn om iemand aan te zetten om fysiek geweld te plegen op anderen. 
 
• Vraag 23: Heb je er al ooit aan gedacht om zelfmoord te plegen? 
Het aantal vrouwen dat al eens gedacht heeft aan zelfmoord plegen ligt rond 30%. Het aantal mannen 
ligt 7,03% lager. Als we kijken naar het aantal pogingen, is het aantal vrouwen nog geen hele procent 
meer dan de mannen. Het aantal vrouwen is hier 4,25%, het aantal mannen 3,48%.  
 
• Vraag 24: Geef jezelf een score (van 1 op 10) op hoe onaantrekkelijk jij jezelf vindt. 
We hadden ook een vraag waarbij de ondervraagden zichzelf een score van één tot tien moesten geven 
op hoe aantrekkelijk ze zichzelf vinden. Over het algemeen scoren de vrouwen zichzelf iets lager. 
30,95% van de vrouwen geeft zichzelf een score van vijf of lager ten opzichte van 27,02% van de 
mannen. De meest voorkomende scores zijn 6 en 7, zowel bij vrouwen als mannen. Meer dan 50% van 
beide geslachten geeft zichzelf deze score. 12,94% van de vrouwen en 15,66% van de mannen geeft 
zichzelf een score van 8 of hoger. Uit deze cijfers blijkt dat mannen zichzelf toch iets vaker een hogere 
score geven en dit kan wijzen op een lager zelfbeeld bij vrouwen. 
 
• Vraag 25: Als iemand mij iets in de weg legt heb ik er geen moeite mee om agressief terug te 

reageren.  
Bij mannen (28,25%) is er een groter aantal die geen moeite hebben om agressief te reageren dan 
vrouwen (18,88%). Toch valt het op dat een groot aantal ‘ik weet het niet’(in het totaal 47,52%) heeft 
aangeduid. Bij deze vraag hebben we de meeste opmerkingen gekregen van onze ondervraagden. Als 
we de vraag ontleden zien we de mogelijke verwarring. Er staat namelijk een ontkenning in de vraag. 
Deze vraag kan dus op twee verschillende manieren geïnterpreteerd worden. Men kan namelijk zeggen 



64 
 

‘ja, ik heb er geen moeite mee’ maar ook ‘nee, ik heb er geen moeite mee’. Beide groepen kunnen daar 
mee bedoelen dat ze er geen moeite mee hebben, afhankelijk van de interpretatie. De vraag was dus 
beter opgesteld zonder ontkenning, bijvoorbeeld ‘heb jij er moeite mee om agressief te reageren als 
iemand jou iets in de weg legt?’. Bij deze vraag zou er geen verwarring mogelijk zijn. Twaalf mensen 
gaven aan dat zij deze vraag onduidelijk vonden. 
 
• Vraag 26: Heb je het gevoel dat de criminaliteit bij meisjes (tussen 14 en 25 jaar) is 

gestegen? 
Er is een groter aantal vrouwen (68,85%) die denken dat de criminaliteit bij meisjes is gestegen ten 
opzichte van mannen (58,03%). Dit verschil is zelfs vrij groot, namelijk 10%. Dit kan verklaard 
worden als we er vanuit gaan dat er een stijging is en dat vrouwen dit weten van zichzelf en elkaar.  
 
• Vraag 27: Indien ja, hoe denk je dat dit komt? 
Volgens de  meerderheid van de mannen (23%) en van de vrouwen (35%) komt de stijging van 
criminaliteit bij meisjes (tussen 14 en 25 jaar) door de imitatie van de rolmodellen in videoclips. 19% 
van de mannen en 29% van de vrouwen vindt dat deze stijging komt doordat de media hier nu meer 
als vroeger op focust. 16% van de mannen en 26% van de vrouwen vindt dat dit komt door de 
verminderde sociale controle en 15% van de mannen en 14% van de vrouwen vindt dat het komt door 
een verstoorde hormooncyclus. Mannen geven vaker aan dat ze niet weten hoe het komt.  
 
• Vraag 28: In welke leeftijdscategorie zitten de meeste misdadigsters volgens jou? 
De meeste mensen die onze enquête hebben ingevuld menen dat er tussen de leeftijdscategorie van 13 
tot 18 jaar en 19 tot 30 jaar de meeste misdadigsters zitten. Mannen (48,21%) vinden vaker dat er meer 
meisjes zijn tussen de 19 tot 30 jaar die criminaliteit plegen, vrouwen (52,73%) daarentegen denken 
dat dit meer voorkomt tussen de leeftijd van 13 tot 18 jaar. 
 
• Vraag 29: Ben je al eens slachtoffer geweest van geweld, agressie, vandalisme door een 

meisje? 
In totaal is ongeveer 17% van de mannen en vrouwen die onze enquête invulden al slachtoffer geweest 
van geweld, agressie en/of vandalisme door een meisje. Toch valt het op dat meer vrouwen hiermee in 
contact zijn gekomen, namelijk 20,30% ten opzichte van 12,28% van de mannen. Dit kan aantonen dat 
vrouwen vaker geweld, agressie en/of vandalisme richten op andere vrouwen en minder op mannen.  
 
• Vraag 30: Heb je al eens geweld, agressie, vandalisme door een meisje gezien?  
16,06% van de mannen en 17,97% van de vrouwen die onze enquête invulden hebben nog nooit 
geweld, agressie, of vandalisme door een meisje gezien. Ongeveer 46% van de mannen heeft dit zowel 
op televisie, op het  internet en/of in het dagelijks leven gezien. Ongeveer 45,60% van de vrouwen 
heeft dit gezien op de televisie of in het dagelijks leven en 68,68% van de vrouwen heeft dit gezien op 
het internet. Vrouwen hebben dus vaker geweld, agressie of vandalisme bij meisjes op het internet 
gezien dan mannen. 
 
• Vraag 31: Beoordeel volgende stellingen 
Het laatste gedeelte van onze enquête bestond uit stellingen waarbij de ondervraagden moesten 
aanduiden of ze ‘volledig akkoord’, ‘akkoord’, ‘geen mening’, ‘niet akkoord’ of ‘helemaal niet 
akkoord’ waren.  
De eerste stelling die we de ondervraagden voorlegden was ‘Meisjes sluiten makkelijker iemand uit de 
groep dan jongens.’. Het valt meteen op dat bijna de helft van de vrouwen zelf akkoord zijn met deze 
stelling en dat zelfs één vierde van de vrouwen hier volledig mee akkoord is. Zo ziet men ook dat bij 
de vrouwen slechts 10,58% niet akkoord of helemaal niet akkoord is met deze stelling. Bij de mannen 
is er een groot aantal dat het niet weet, namelijk 23,85%. Ook het grootste aantal mannen is akkoord 
of volledig akkoord met deze stelling. 
 
De tweede stelling was ‘Als meisjes een misdrijf plegen wordt dit niet even streng bestraft als bij 
jongens.’. Hierbij zien we dat bijna de helft van de vrouwen op deze stelling geen antwoord heeft. Er 
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zijn ook mannen die geen antwoord wisten, maar dit is slechts 34,60% ten opzichte van de 47,34% 
vrouwen die het niet wisten. Het merendeel van de vrouwen en de mannen die wel een antwoord 
konden geven waren er mee akkoord of volledig mee akkoord. Het verschil hiertussen is niet 
opmerkelijk.   
 
De derde stelling was ‘Van meisjes wordt veel minder verwacht dat ze gewelddadig zijn.’. Velen 
hebben bij deze stelling een mening en weinig vrouwen en mannen zijn bij deze stelling ‘helemaal 
niet’ of ‘niet akkoord’. Zowel bij de vrouwen als bij de mannen vindt de meerderheid dus dat er van 
meisjes minder wordt verwacht dat ze gewelddadig zijn, alleen zijn meer mannen hier vaker ‘volledig 
mee akkoord’ dan de vrouwen.  
 
Bij de vierde stelling ‘Als meisjes geweld gebruiken komt dit minder hard over dan als jongens 
geweld gebruiken’ zagen we het volgende: 50% van de mannen en slechts 38% van de vrouwen gaan 
met deze stelling ‘akkoord’ of ‘volledig akkoord’. Je kan dus besluiten dat mannen meer als vrouwen 
vinden dat als meisjes geweld gebruiken dit minder hard over komt dan als jongens geweld gebruiken. 
 
Uit de vijfde stelling ‘Geweld of misdaden door meisjes gepleegd komen minder in het nieuws dan 
geweld gepleegd door jongens.’ kunnen we besluiten dat 13,91% van de mannen volledig akkoord is 
met deze stelling en 9,97% van de meisjes. Ongeveer 35% van de ondervraagden heeft geen mening 
hierover en ongeveer 15% van de ondervraagden is niet of helemaal niet akkoord met de stelling dat 
geweld of misdaden door meisjes gepleegd minder in het nieuws voorkomen dan geweld gepleegd 
door jongens. 
 
De zesde stelling was ‘In de opvoeding worden meisjes geleerd om minder geweld te gebruiken dan 
jongens.’. Uit de antwoorden op deze stelling konden we besluiten dat er slechts weinig procentuele 
verschillen zijn tussen de mannen en vrouwen hun mening, dit is maximum 7 procent verschil. Het 
merendeel van beide geslachten zijn eens met de stelling dat in de opvoeding meisjes worden geleerd 
om minder geweld te gebruiken dan jongens. 
 
Er werd ook een mening gevraagd over de zevende stelling ‘Ik vind het goed dat meisjes 
tegenwoordig meer van zich afbijtten en zich niet laten doen door anderen.’. Bij beide geslachten vindt 
de meerderheid het goed dat meisjes tegenwoordig meer van zich afbijten en zich niet laten doen door 
anderen. Toch zijn er meer vrouwen als mannen het hier mee eens, het verschil bedraagt ongeveer 
10%. 
 
De achtste en laatste stelling was ‘Meisjes drinken minder alcohol dan jongens.’. 10% meer mannen 
als vrouwen vinden dat meisjes minder alcohol drinken dan jongens. Toch vinden 52,2% van de 
mannen en 60,75% van de vrouwen het niet dat meisjes minder alcohol drinken dan jongens. 

5.3 VERWERKING GEGEVENS VOLGENS GESLACHT EN LEEFTIJD DOELGROEP 

Voor ons onderzoek was het interessant om enkele vragen te linken. Vaak bleek een link maken met 
de leeftijd het interessantste omdat we zo gemakkelijk besluiten konden trekken over onze doelgroep. 
Hieronder kan je terugvinden wat onze besluiten en linken zijn. 
 
• Vraag 7: Gezinssamenstelling, ik woon: 
We hebben een link gelegd tussen de leeftijd aan de gezinssamenstelling en woonsituatie van de 
ondervraagden. De meesten van de 14 tot 25 jarigen die onze enquête invulden wonen bij beide 
ouders. We hebben hier dan over 68,38%. De tweede grootste groep die vertegenwoordigt wordt is die 
van de mensen die bij één ouder wonen. Het gaat dan over 15,30%. Verder zijn ook de categorieën 'in 
een voorziening', 'bij familie', 'alleen', 'op kot', 'bij mijn partner' en 'andere' ook vertegenwoordigt. Dit 
slechts in kleine mate. 
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• Vraag 8: Heb je al ooit iets gestolen? 
Het leek ons ook interessant om te kijken wat onze doelgroep antwoordde op de vraag ‘heb je al ooit 
iets gestolen?’. Over het algemeen hebben de jongeren tussen de 20 en de 22 al het meest 'ooit 
gestolen'. Het valt op dat dit bij jongens van 14-25 jaar altijd hoger ligt. Meer jongens (56,01%) 
hebben dus al ooit iets gestolen dan meisjes (42,23%). 
 
• Vraag 9: Geef jezelf een score op gebied van eerlijkheid naar anderen toe. 
Er zijn meer jongens dan meisjes die zich op eerlijkheid een score onder de vijf geven. Er zijn ook 
meer jongens die zich een score geven van 6 tot 7 op gebied van eerlijkheid. Als we kijken naar de 
scores van 8 tot 10 zien we dat de meisjes hier in de meerderheid zijn. dit zijn conclusies voor de 
personen tussen 14 en 23 jaar. In de categorie van 23 tot 25 jaar zien we een iets anders resultaat. In 
deze categorie zijn er minder jongens dan meisjes die zich een score van 6 tot 7 geven. Er zijn in deze 
categorie ook meer jongens die zichzelf een score van 8 tot 10 geven. Dit is tegengesteld aan de 
andere leeftijdscategorieën. 
 
• Vraag 10: Heb je al ooit schade berokkend aan de eigendommen van anderen? 
In onze doelgroep merk je dat meer jongens (66,33%) schade berokkenen aan eigendommen van 
anderen dan meisjes (36,79%). Dit is een opmerkelijk verschil van 30% . Het hoogste aantal meisjes 
die schade berokkenen aan eigendommen van anderen ligt duidelijk in de leeftijdscategorie van 14 tot 
16 jaar. Bij de jongens is het aantal gelijkmatig verdeeld, maar dit neemt drastisch af bij de 
leeftijdscategorie van 23 tot 25 jaar. 
 
• Vraag 11: Heb je jezelf al ooit opzettelijk lichamelijk verwond? 
We kunnen uit deze cijfers afleiden dat binnen onze doelgroep meer meisjes dan jongens zichzelf 
opzettelijk verwonden, maar het verschil is niet zo groot. Er zijn hierin twee duidelijke verschillen 
tussen jongens en meisjes. Deze verschillen zijn terug te vinden in de leeftijdscategorie van 14 tot 16 
jaar en deze van 23 tot 25 jaar. In de leeftijdscategorie van 14 tot 16 jaar verwond één meisje op vier 
zichzelf opzettelijk, bij de jongens is dit slechts ongeveer één op zes. In de leeftijdscategorie van 23 tot 
25 jaar zijn de rollen omgekeerd, 21,62% van de jongens en 15,75% van de meisjes zegt zichzelf 
opzettelijk te verwonden. We hadden verwacht dat meisjes zichzelf op alle leeftijden vaker zouden 
verwonden, maar dit is blijkbaar niet het geval.  
 
• Vraag 12: Heb je al ooit gebruik gemaakt van onderstaande middelen? 
Bijna drie op vier meisjes tussen 14 en 25 jaar hebben nog nooit cannabis gebruikt. 17,66% geeft aan 
dit wel te gebruiken. De meisjes die cannabis gebruiken bevinden zich voornamelijk in de 
leeftijdscategorie van 20 tot 25 jaar (26,18%). 
Bij de andere middelen zijn er 97,02% meisjes die nog nooit middelen zoals XTC, cocaïne, heroïne en 
speed gebruikten. Bij de jongens ligt dit aantal bijna 4% lager. 2,96% meer jongens dan meisjes tussen 
14 en 25 jaar gebruiken vaker deze middelen. De middelen die het vaakst gebruikt worden bij de 
jongens zijn XTC en cocaïne. Heroïne blijkt het minst populair te zijn, zowel bij het vaak gebruiken 
als het ooit geprobeerd te hebben. De meisjes die al ooit eens andere middelen geprobeerd hebben, 
komen XTC, cocaïne en speed even vaak voor. Bij de jongens zijn dit dezelfde middelen, maar komt 
speed vaker voor (5,31%). 
De percentages in verband met nicotine gebruik (tabak roken) lopen in grote lijnen gelijk. Toch zijn er 
5,22% meer jongens dan meisjes die vaker roken. Het aantal jongens dat rookt neemt sterk toe vanaf 
de leeftijd van 17 jaar. Bij de jongens zijn deze percentages ongeveer gelijk verdeeld doorheen de 
leeftijdscategorieën. Bij beide geslachten zien we de grootste toename in nicotine gebruik bij de 
leeftijd van 23 tot 25 jaar. 
Gemiddeld 70,34% van de jongens en meisjes tussen de leeftijd van 14 en 25 jaar drinken sterke 
drank. De leeftijdscategorie waarbij de meisjes het meest sterke drank consumeren is tussen de leeftijd 
van 20 en 25 jaar . Dit bedraagt telkens ongeveer 80% van hun leeftijdscategorie. Bij de jongens 
tussen de leeftijd van 20 en 25 jaar ligt dit drankverbruik met bijna 10% hoger dan bij de meisjes. Hier 
verbruiken respectievelijk 88,40% en 89,19% van de jongens tussen de leeftijd van 20 - 22 en 23 - 25 
jaar de meeste sterke drank. De overige resultaten lopen ongeveer gelijk tussen jongens en meisjes 
betreffende het ooit en nog nooit verbruik van sterke drank. 
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We zien dat het drinken van alcoholpops bij meisjes van 14 tot en met 25 jaar 10% hoger ligt dan bij 
jongens van dezelfde leeftijd. Het percentage meisjes blijft ongeveer stabiel vanaf 17 jaar, het ligt hier 
dan rond 75%. Bij jongens is er een piekleeftijd, namelijk die van 17 tot en met 19 jaar. Hier drinkt 
ongeveer 70% alcoholpops. Voor en na die leeftijd daalt het percentage jongens met ongeveer 10%. 
We kunnen concluderen dat meisjes meer alcoholpops drinken dan jongens en dat bij meisjes het 
gebruik van 17 tot en met 25 jaar stabiel blijft. Bij jongens is dit niet zo, zij hebben een piekleeftijd 
van 17 tot en met 19 jaar. Daarna ligt het percentage jongens dat alcoholpops drinkt ongeveer 10% 
lager. 
Als we kijken naar de totaalpercentages voor de leeftijd van 14 tot en met 25 jaar, zien we dat het 
percentage meisjes en jongens ongeveer gelijk ligt, rond de 85%. Het drinken van bier/wijn stijgt 
vanaf 17 jaar. Dit is zo voor beide geslachten. Het percentage jongens ligt in iedere leeftijdsklasse 
rond de 7% hoger, behalve vanaf 23 jaar. Dan is het percentage voor beide geslachten ongeveer 95%. 
We besluiten hier dat meisjes tot 23 jaar minder bier/wijn drinken dan jongens, daarna ligt het 
percentage ongeveer even hoog. Ook vermelden we dat dit percentage toch zeer hoog is en dat maar 
ongeveer 15% van beide geslachten geen bier of wijn drinkt.   
 
• Vraag 13: Heb je al eens aan cyberpesten gedaan? 
Tussen 17 en 19 jaar doen zowel jongens als meisjes aan cyberpesten. Bij meisjes valt wel op dat zij 
op deze leeftijd 15% meer dan de jongens cyberpesten. Jongens cyberpesten wel vaker dan meisjes op 
latere leeftijd. Vanaf 20 jaar daalt het aantal meisjes maar stijgt het aantal jongens dat cyberpest. Dit 
fenomeen komt dus vaker voor bij jonge meisjes en bij oudere jongens. 
 
• Vraag 14: Heb je al eens iemand bewust uitgesloten? 
Van 14 tot en met 19 jaar, sluiten jongens meer uit, namelijk 13,35% meer dan meisjes. Als we kijken 
naar de leeftijdsklasse van 20 tot en met 22 jaar, zijn de meisjes met bijna 12% meer. 
Meisjes sluiten anderen dus bewust uit op een latere leeftijd. Een andere verklaring voor deze cijfers 
kan ook zijn, dat er een daling is van het aantal meisjes dat bewust iemand uitsluit, omdat deze jongere 
meisjes lagere cijfers hebben. Men kan zeggen dat gemiddeld 61,89% van beide geslachten tussen 14 
en 25 jaar bewust uit sluit, dit is opmerkelijk veel. 
 
• Vraag 15: Gebruik je wel eens geweld? 
Het percentage dat verbaal geweld gebruikt ligt bij de meisjes tot 20 jaar ongeveer 10% hoger dan bij 
de jongens. Vanaf 22 jaar ligt het percentage jongens met ongeveer 6% hoger dan het percentage 
meisjes. Het gebruik van verbaal geweld bij meisjes blijft stabiel (rond 63%) vanaf 14 tot en met 22 
jaar en daalt daarna. Bij jongens stijgt dit percentage naarmate ze ouder worden. Het percentage fysiek 
geweld ligt bij de jongens voor alle leeftijden opmerkelijk hoger dan bij de meisjes, soms met 10%. 
Het gebruik van fysiek geweld daalt naarmate de meisjes en jongens ouder worden. Het percentage dat 
helemaal geen geweld gebruikt, stijgt zowel bij de meisjes als de jongens als ze ouder worden. 
 
• Vraag 17: Ben je al ooit in aanraking gekomen met het gerecht? 
96,62% van de meisjes tussen 14 en 25 jaar is nog niet in aanraking gekomen met het gerecht. Bij de 
onderverdeling in leeftijdscategorieën is er minimum 94,70% per categorie bij de meisjes dat nog niet 
in aanraking kwam met het gerecht. Bij de jongens tussen 14 en 25 jaar zijn er 86,85% die nog niet in 
aanraking zijn gekomen met het gerecht. Dit is een verschil van 7,85%. 
 
• Vraag 18: Hoeveel verschillende bedpartners heb je al gehad? 
47,68% van de meisjes is op 19 jarige leeftijd nog maagd, bij de jongens is dit aantal een 5% hoger 
(52,5%). Vanaf 17 tot 25 jaar heeft gemiddeld 51,75% van de meisjes gemiddeld 1 tot 2 bedpartners. 
Tussen 20 en 25 jaar heeft 25,55% van de meisjes 3 tot 4 bedpartners. Gemiddeld 43,88% van de 
jongens met de leeftijd tussen 17 en 25 jaar hebben 1 tot 2 bedpartners. Opvallend is dat 31,08% van 
de jongens tussen 23 en 25 jaar 3 tot 4 bedpartners hebben, bij de meisjes is dat 25,34%. 
91,15% van de jongens en 96% van de meisjes van 14 tot 25 jaar heeft nog nooit seks gehad louter en 
alleen om daar voor zichzelf voordelen uit te halen. Men kan dus opmerken dat meer jongens dan 
meisjes dit doen. Bij de meisjes gaat dit in stijgende lijn. Hierbij zijn de meeste meisjes die dit doen in 
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de leeftijdscategorie van 23 tot 25 jaar zitten. Bij de jongens is dit in de leeftijdscategorie van 20 tot 22 
jaar. 
 
• Vraag 19: Heb je al eens seks gehad louter om daar voor jezelf voordelen uit te halen?7 
We zien dat jongens vanaf 17 tot en met 22 jaar vaker seks hebben louter om voordelen voor zichzelf 
te bekomen. Vooral op 20 tot 22 jaar zien we hier bij jongens een groot aantal, namelijk 17% jongens 
ten opzichte van 5% meisjes. Vanaf 23 jaar daarentegen is het percentage meisjes die seks heeft om 
eigen voordelen te bekomen groter dan het percentage jongens, namelijk ongeveer 8% meisjes ten 
opzichte van 6% jongens. Als we kijken naar de volledige leeftijdsgroep zien we dat 95% meisjes 
geen seks heeft louter om eigen voordelen te bekomen, ten opzichte van 91,15% jongens die geen seks 
heeft om eigen voordelen te bekomen. Het komt dus vaker voor bij jongens. 
 
• Vraag 21: Heb je al eens iemand aangezet tot seksuele handelingen? 
4,17% van de jongens tussen 14 en 25 jaar geven aan dat ze al eens iemand hebben aangezet tot 
seksuele handelingen. Deze groep situeert zich vooral tussen de leeftijd van 14 en 22 jaar. Dit is een 
groot contrast met de meisjes, waar slechts 1,02% van de meisjes toegeven al iemand aangezet te 
hebben tot seksuele handelingen. De meisjes die hier tegen zondigden situeren zich hoofdzakelijk 
tussen de leeftijd van 17 en 22 jaar. Opmerkelijk is dat 3,54% meer jongens dan meisjes op de leeftijd 
van 14 tot 16 jaar al iemand hebben aangezet tot seksuele handelingen. 
 
• Vraag 22: Heb je al eens iemand aangezet tot fysiek geweld op anderen? 
Er zijn 13,96% meer jongens dan meisjes tussen 14 en 25 jaar die al eens iemand aangezet hebben tot 
fysiek geweld op anderen. In de leeftijdscategorie van 14 tot 19 jaar zijn er meer jongens (20,74%) die 
iemand aanzetten tot fysiek geweld dan deze in de leeftijdscategorie van 20 tot 25 jaar (10,13%). Dit is 
het dubbele. Dit verschil is ook bij de meisjes, namelijk 5,89% van de meisjes van 14 tot 19 jaar zet 
iemand aan tot fysiek geweld op anderen, bij de meisjes van 20 tot 25 jaar is dit slechts 1,68%. 
 
• Vraag 23: Heb je er al ooit aan gedacht om zelfmoord te plegen? 
Bijna één op drie (31,24%) van de meisjes tussen 14 en 25 jaar geeft toe al eens aan zelfmoord 
gedacht te hebben. 4,32% van de meisjes heeft ook effectief een poging ondernomen. De meerderheid 
van de meisjes, namelijk 64,44%, heeft hier nog nooit aan gedacht. De meeste meisjes die 
zelfmoordgedachten hadden en ook een poging ondernamen zijn tussen de leeftijd van 14 en 16 
(6,44%), tussen 20 en 22 jaar is de tweede grootste groep die een poging ondernamen, namelijk 
4,15%. Bij de jongens tussen 14 en 25 jaar zie je dat minder dan één op vier (22,63%) toegaven een 
zelfmoord gedacht te hebben. 4,05% gaf ook toe effectief een poging te ondernemen. Hierdoor zien 
we dat    8,88% meer jongens dan meisjes nog nooit aan zelfmoord dacht.  
 
• Vraag 25: Heb je het gevoel dat de criminaliteit bij meisjes (14-25 jaar) is gestegen? 
Binnen onze doelgroep denken zowel jongens en meisjes dat de criminaliteit bij meisjes gestegen is. 
Meer als de helft van jongens en meisjes antwoordden op deze vraag ja. Het valt op bij de meisjes een 
groter percentage vinden dat de criminaliteit bij meisjes gestegen is. Het valt ook op dat hoe jonger de 
jongens en meisjes zijn hoe meer ze denken dat de criminaliteit bij meisjes gestegen is. 
 
• Vraag 28: In welke leeftijdscategorie zitten de meeste misdadigsters volgens jou? 
We kijken ook naar de leeftijdscategorie waarvan de jongeren van 14 tot 25 jaar denken waarin 
criminaliteit het meeste voorkomt. Overal denken meisjes van 14 tot 25 jaar dat de criminaliteit zich 
vooral bevind tussen de leeftijd van 13 tot 18 jaar. Jongens denken daarentegen dat de criminaliteit 
zich vooral afspeelt bij jongeren tussen 19 en 30 jaar. 
 
• Vraag 29: Ben je al eens slachtoffer geweest van geweld, agressie, vandalisme door een 

meisje? 
21,45% van de meisjes en 12,26% van de jongens tussen 14 en 25 jaar zijn ooit slachtoffer geweest 
van geweld, agressie of vandalisme door een meisje. Men ziet dus snel dat bijna 10% meer meisjes als 
jongens slachtoffer zijn geweest. Bij de jongens gaat dit in een stijgende lijn, naarmate de 
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leeftijdscategorieën hoger gaan, hoe meer slachtoffers van geweld, agressie of vandalisme door een 
meisje er zijn. Bij de meisjes schommelt dit en is zelfs bijna één vierde van de meisjes van 23 tot 25 
jaar  hiervan slachtoffer geweest. 
 
• Vraag 30: Heb je al eens geweld, agressie, vandalisme door een meisje gezien? 
16,06% van de jongens en 17,97% van de meisjes hebben nog nooit geweld, agressie, of vandalisme 
door een meisje gezien. Ongeveer 46% van de jongens heeft dit zowel op televisie, op het  internet 
en/of in het dagelijks leven gezien. Ongeveer 45,60% van de meisjes heeft dit gezien op de televisie of 
in het dagelijks leven en 68,68% van de meisjes heeft dit gezien op het internet. Meer meisjes dan 
jongens hebben dus geweld, agressie of vandalisme op het internet gezien. 
 
• Vraag 31: Beoordeel volgende stellingen. 
Er zijn weinig jongeren die niet akkoord zijn met de stelling ‘Meisjes sluiten makkelijker iemand uit 
de groep dan jongens.’ Ongeveer 12% van de jongeren geven ‘helemaal niet akkoord’ of ‘niet 
akkoord’ aan. Verbazend is dat bijna evenveel jongens (26,04%) als meisjes (27,08%) er volledig mee 
akkoord zijn, maar ongeveer 10% minder jongens ‘mee akkoord’ aanduiden als meisjes. Deze 10% 
minder jongens geven vooral aan dat ze niet weten of meisjes makkelijker iemand uit de groep sluiten 
dan jongens. Men kan dus besluiten dat de meeste jongeren vinden dat meisjes makkelijker iemand uit 
in de groep uit sluiten dan jongens. 
 
Weinig meisjes zijn volledig akkoord (4%) en ook minder meisjes (24,88%) als jongens (33%) zijn 
akkoord met de stelling die zegt dat als meisjes een misdrijf plegen, zij niet even streng worden 
bestraft als jongens. Er zijn dus veel meer jongens die ‘volledig akkoord’ (12,39%) of ‘akkoord’ 
(33,00%) zijn met deze stelling. Bijna de helft van de meisjes heeft geen mening en bijna één vierde is 
hier niet of helemaal niet mee akkoord. Bij de meisjes zijn de meningen verdeeld, maar de meeste 
jongens zijn er mee eens dat als meisjes een misdrijf plegen dit niet even streng wordt bestraft als bij 
jongens. 
 
Bij de stelling die zegt dat er van meisjes minder wordt verwacht dat ze gewelddadig zijn ziet men 
duidelijk dat weinig jongens of meisjes geen mening hebben of hier niet mee akkoord zijn. Het is wel 
zo dat 10% meer jongens (35,78%) hier volledig mee akkoord is dan de meisjes (25,59%). Deze 10% 
minder meisjes nemen een minder extreme houding aan en hebben ‘mee akkoord’ (59,73%) 
aangeduid. Je kunt dus stellen dat beide geslachten vinden dat er van meisjes minder wordt verwacht 
dat ze gewelddadig zijn. Er zijn er meer jongens er volledig mee akkoord dan de meisjes. 
 
De volgende stelling is ‘Als meisjes geweld gebruiken komt dit minder hard over dan als jongens 
geweld gebruiken.’. Je ziet meteen dat 50% van de mannen en slechts 38% van de vrouwen met deze 
stelling ‘akkoord’ of ‘volledig mee akkoord’ zijn. Je kan dus besluiten dat er meer mannen meer als 
vrouwen vinden dat als een meisje geweld gebruikt dit minder hard over komt dan als een jongen 
geweld gebruikt. 
 
Bij de stelling ‘Geweld of misdaden door meisjes gepleegd komen minder in het nieuws dan geweld 
gepleegd door jongens.’ is het zo dat 13,91% van de jongens hier volledig mee akkoord is en 9,97% 
van de meisjes. Ongeveer 35% van de jongeren heeft geen mening hierover en ongeveer 15% van de 
jongeren is niet of helemaal niet akkoord met de stelling dat geweld of misdaden door meisjes 
gepleegd minder in het nieuws voorkomen dan geweld gepleegd door jongens. 
 
De volgende stelling zegt dat in de opvoeding aan meisjes geleerd wordt om minder geweld te 
gebruiken dan jongens. Er zijn slechts weinig procentuele verschillen tussen de jongens en meisjes 
hun mening, dit is maximum 7 % verschil. Het merendeel van de jongeren zijn eens met de stelling dat 
in de opvoeding meisjes worden geleerd om minder geweld te gebruiken dan jongens. 
 
Slechts 14,29% van de jongens en 9,34% van de meisjes zijn oneens met de stelling ‘Ik vind het goed 
dat meisjes tegenwoordig meer van zich afbijten en zich niet laten doen door anderen.’. De jongens 
zijn ook veel minder eens met deze stelling dan de meisjes, 57,78% van de jongens duid ‘mee 
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akkoord’ of ‘volledig mee akkoord’ aan in vergelijking tot de meisjes waarbij dit 71,51% is. Je kan 
dus stellen dat beide geslachten het voornamelijk goed vinden dat meisjes tegenwoordig meer van zich 
afbijten en zich niet laten doen door anderen. Bij de jongens is dit iets meer dan de helft en bij de 
meisjes is dit bijna drie vierde. 
 
52,34% van de jongens en 61,77% van de meisjes vinden niet dat meisjes minder alcohol drinken dan 
jongens. Bijna één vierde heeft geen mening over deze stelling en 14,52% van de meisjes en 23,76%  
van de jongens vinden wel dat meisjes minder alcohol drinken dan jongens. Zo zie je dus dat het 
merendeel van beide geslachten niet vinden dat meisjes minder alcohol drinken dan jongens en dat 
meer meisjes dan jongens dit vinden. 
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6 Besluit deel II: Implementatie: verwerking van de enquête 

Door de resultaten van de 2460 ingevulde enquêtes te verwerken hebben we een aantal conclusies 
kunnen trekken. We hebben niet van alle bevraagde thema’s cijfers in de theorie. Vandaar dat het 
moeilijk is om vast te stellen of er inderdaad een stijging of eventuele daling is in sommige 
gedragingen van meisjes. 
Aan de hand van de resultaten hebben we wel kunnen achterhalen welke ‘stoute of gemene’ 
gedragingen meer bij jongens of bij meisjes voorkomen. Door de vragen te linken aan de leeftijd van 
de ondervraagden hebben we ook onze doelgroep beter onder de loep genomen.  
Er waren enkele opvallendheden die van belang zijn voor ons onderzoek.  
 
Zo achterhaalden we bijvoorbeeld dat de meesten personen van onze doelgroep bij beide ouders 
wonen. Dit maakt het moeilijk om te onderzoeken of de woonsituatie invloed heeft op ‘stout en 
gemeen’ gedrag.  
We konden ook besluiten dat er meer jongens binnen onze doelgroep ooit iets gestolen hebben dan 
meisjes.  
Er zijn meer jongens die ooit schade hebben berokkend aan eigendommen van anderen.  
Zoals in de theorie aangehaald komt automutilatie meer voor bij meisjes dan bij jongens. In onze 
enquête blijkt dat meisjes procentueel iets meer automutileren. Het verschil is hier heel klein. Dit komt 
dus niet overeen met wat we in de theorie gezien hebben. Een mogelijke verklaring hiervoor is om te 
kijken naar een mogelijke oorzaak van automutilatie, namelijk een negatief zelfbeeld. Uit onze 
enquête blijkt dat het aantal mannen en vrouwen die zichzelf laag (onder de vijf) scoren op 
aantrekkelijkheid ongeveer hetzelfde aantal is.  
Uit onze enquête is wel gebleken dat meisjes meer aan zelfmoord denken dan jongens. Ze hebben ook 
vaker een poging ondernomen, al is dit verschil niet zo groot als bij het denken aan zelfmoord. 
 
Als het over het gebruik van drugs gaat zien we vooral opmerkelijke cijfers bij het gebruik van 
cannabis. Bijna één op vijf van de meisjes tussen 14 en 25 jaar zegt dat ze soms, regelmatig of vaak 
gebruikt. Dit is toch wel een groot aantal. Toch concluderen we uit de enquête dat jongens van deze 
leeftijd meer cannabis gebruiken dan meisjes van dezelfde leeftijd.  
De helft van de ondervraagden zijn van mening dat meisjes niet meer drinken dan jongens. De andere 
helft denkt wel dat meisjes evenveel drinken als jongens. Dit blijkt ook uit de resultaten van de vraag 
wie soms, vaak of regelmatig drinkt. Hieruit blijkt dat meisjes en jongens ongeveer evenveel bier, wijn 
en sterke drank drinken. Meisjes drinken opvallend meer alcoholpops dan jongens. We kunnen dus 
besluiten dat meisjes zeker niet minder alcohol drinken dan jongens. 
In verband met het gebruik van XTC, cocaïne, speed en heroïne hebben we weinig opvallende 
resultaten kunnen concluderen. Onder onze ondervraagden zijn er niet zoveel jongeren die hier 
regelmatig mee bezig zijn.  
 
We zien dat één op de tien mannen en vrouwen als eens ooit aan cyberpesten heeft gedaan. Dit komt 
meer voor bij mannen. We zien dat jongeren tussen 17 en 19 jaar het meest hebben aangeduid dat ze 
dit al ooit eens hebben gedaan. Bij meisjes van dezelfde leeftijd komt het veel meer voor. 
 
Meisjes onder de twintig jaar hebben al vaker dan jongens ooit eens verbaal geweld gebruikt. Het 
percentage van het gebruik van fysiek geweld ligt hoger bij jongens. Maar daalt zowel bij jongens als 
meisjes naarmate ze ouder worden.  
 
Meer meisjes hebben op jongere leeftijd al seks gehad. Dit blijkt uit cijfers die we hebben opgenomen 
in onze theorie. Ook bij onze ondervraagden beginnen de meisjes vroeger aan seks, namelijk bij 14- 
tot 16-jarigen heeft één op drie van de meisjes één of meer bedpartners gehad. Bij jongens is dit aantal 
minder. 
 
Uit onze enquête blijkt dat meer jongens anderen aanzetten tot fysiek geweld.  
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Over het algemeen denken meer vrouwen dat de criminaliteit bij meisjes is gestegen. Als we kijken 
wat meisjes en jongens tussen 24 en 25 jaar hiervan denken, zien we dat de helft hiervan vindt dat 
criminaliteit onder meisjes is gestegen. Bij deze groep valt het ook op dat hoe jonger de jongens en 
meisjes zijn, hoe meer ze denken dat de criminaliteit bij meisjes gestegen is. Dit is een belangrijk punt. 
Jongens en meisjes, die in onze doelgroep zitten, denken dus meer dat criminaliteit is gestegen dan 
oudere mensen. Een verklaring hiervoor kan zijn dat ze dit meer zien bij leeftijdsgenoten. 
 
Criminaliteit bevindt zich volgens alle ondervraagden vooral tussen de 13 en de 30 jaar. Toch valt het 
op dat de meeste jongens denken dat dit meer voorkomt tussen de 19 en de 30 jaar, terwijl meisjes 
denken dat dit meer voorkomt tussen 13 tot 18 jaar. 
  
We kunnen ook besluiten dat meisjes vaker slachtoffer zijn van geweld van meisjes. Toch zien we dat 
ongeveer één achtste van de jongens tussen 14 en 25 jaar ook al eens slachtoffer is geweest van 
geweld van meisjes. 
Er zijn er ook meer meisjes die al eens geweld van meisjes hebben gezien in het dagelijkse leven, op 
tv of op het Internet. Het grootste deel van deze meisjes heeft dit al eens op het internet gezien. 
 
Als we kijken naar de resultaten van de stellingen zien we dat de meeste mannen en vrouwen denken 
dat meisjes gemakkelijker iemand uitsluiten in groep dan jongens. Ze denken ook dat er van meisjes 
minder snel verwacht wordt dat ze gewelddadig zijn. De meeste mannen denken dat geweld door een 
meisje minder hard overkomt dan geweld door een jongen. Het merendeel van de ondervraagden is 
ermee eens dat meisjes in de opvoeding leren om minder geweld te gebruiken en dat het goed is dat 
meisjes tegenwoordig meer van zich afbijten. Over deze laatste stelling zijn veel meer vrouwen het 
eens. Over de stelling of geweld door meisjes minder in het nieuws komt, zijn de meningen heel 
verdeeld. 
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B e s p r e k i n g  i n t e r v i e w s  
 
Om een bredere kijk te krijgen op de verschillen in gedrag en aanpak van meisjes en jongens namen 
we een aantal interviews af. Ook willen we aan de hand van deze interviews te weten komen of er 
daadwerkelijk een stijging is in ‘stout en gemeen’ gedrag bij meisjes. Het gaat hier om 
meningsvragen. Eigenlijk mogen we dus geen echte conclusies trekken. We kunnen wel gelijkenissen 
zoeken tussen de verschillende meningen van de mensen die we interviewden.  
We hebben ervoor gekozen om niet enkel opvoeders te interviewen. We hebben onze vragen ook 
gesteld aan mensen met een ander beroep die met onze doelgroep werken. Zo interviewden we onder 
andere maatschappelijk assistenten en een politieagent. 
De volledig uitgeschreven interviews kan je terugvinden in de bijlage. Hier kan je onder andere 
terugvinden welke capaciteiten iemand moet hebben om met jongeren te werken, waarom de 
geïnterviewden het beroep kozen en wat uitleg over de instellingen waar ze werken.  

1 Verschillen in gedrag tussen meisjes en jongens 

Volgens de geïnterviewden zijn er duidelijk veel verschillen te merken tussen jongens en meisjes in 
hun gedrag. Zo zijn meisjes eerder verbaal agressief, jongens eerder fysiek. Meisjes plegen eerder 
relationele agressie. Ze zijn onder andere meer stiekem en meer achterbaks dan jongens. Jongens laten 
hun geschillen eerder zien aan de buitenwereld dan meisjes. Bij jongens zijn ruzies eerder opgelost. 
Bij meisjes slepen deze langer aan.  
De geïnterviewden haalden aan dat de meisjes meestal geplaatst zijn omwille van een problematische 
opvoedingssituatie (POS), jongens eerder door een als misdrijf omschreven feit (MOF). Jongens zijn 
eerder daders, meisjes eerder slachtoffers.  
Vaak hebben meisjes complexere problemen en bevinden ze zich in een multi-problematische situatie.  
Meisjes hebben vaak vooral moeilijkheden met hun identiteit en met hun persoonlijkheid. Onder 
andere borderlineproblematiek komt vaak voor bij meisjes.  

2 Verschillen in aanpak  

Hierover zijn de meningen nogal verdeeld. Aan de ene kant wordt er gezegd dat de aanpak niet 
seksegericht is maar persoonsgericht. Aan de andere kant worden er wel verschillen in aanpak 
aangehaald. Zo worden jongens strenger en directer aangepakt. Jongens hebben ook meer structuur 
nodig dan meisjes. Voor meisjes is het efficiënter om op emotioneel niveau te werken. De strenge 
aanpak werkt vaak niet bij meisjes.  
De meeste geïnterviewden vertelden dat er in de visie van hun instelling niks expliciet is opgenomen 
over een verschillende aanpak voor meisjes en jongens.  

3 Onze onderwerpen 

• Liegen 
Hierover zijn de meningen verdeeld. Eén groep zegt dat meisjes meer liegen dan jongens. Ook halen 
ze een stijging van dit gedrag aan doorheen de jaren. De andere groep zegt dat liegen bij beide 
geslachten evenveel voorkomt en dat er geen stijging te merken is. 
 
• Pesten/ uitsluiten 
Er is geen geslacht dat dit gedrag opmerkelijk vaker stelt. Er is wel een groot verschil in de manier 
waarop ze pesten en uitsluiten. Zo zullen meisjes eerder geniepiger pesten. Jongens doen dit 
openlijker. Meisjes richten zich eerder op de emoties van anderen, jongens willen gewoon stoer doen. 
Bij deze categorie werd heel vaak het roddelen van de meisjes aangehaald. Jongens doen dit 
opmerkelijk minder dan meisjes. 
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• Seksueel losbandig gedrag 
Bij meisjes is er een verandering in hun seksueel gedrag merkbaar. Ze zijn hier vaker en vroeger mee 
bezig. Meisjes kleden zich sexy en gedragen zich uitdagend. Meisjes zijn vaak slachtoffer geweest van 
seksueel misbruik en weten niet ze zich op een correcte manier seksueel moeten gedragen. Jongens 
stellen ook seksueel uitdagend gedrag. Bij hen is dit al langere tijd merkbaar en is er niet echt een 
stijging vast te stellen. 
 
• Stelen 
Over het feit of jongens meer stelen dan meisjes zijn de meningen verdeeld. Wel zijn de meesten het 
erover eens dat meisjes eerder kleinere dingen stelen zoals bijvoorbeeld make-up of goedkope 
juwelen.  
 
• Vandalisme 
Vandalisme komt vaker voor bij jongens. Er is ook een verschil in de soorten vandalisme bij jongens 
en meisjes. Meisjes doen eerder kleinere dingen zoals bijvoorbeeld een poster scheuren. Jongens 
durven opvallendere dingen te doen zoals bijvoorbeeld een vuilbak in brand te steken. Ook de 
beweegredenen zijn anders. Meisjes hebben dit gedrag vaker niet onder controle en doen dit niet 
bewust.  
 
• Middelengebruik 
Hier zijn veel verschillende meningen. De belangrijkste dingen die gezegd worden zijn dat er zowel 
een stijging bij jongens als bij meisjes te zien is. Toch gebruiken jongens meer dan meisjes.  
Over de soorten middelen die meer door een bepaald geslacht gebruikt worden zijn de geïnterviewden 
het niet eens. 
 
• Zelfbeeld 
Onze maatschappij is prestatiegericht en oefent veel druk uit op de jongeren omtrent hun zelfbeeld. 
Zowel jongens als meisjes hebben een laag zelfbeeld. Meisjes zullen hierover gemakkelijker praten. 
Bij meisjes heeft het laag zelfbeeld vaak te maken met hun persoonlijkheidsproblematieken. 
 
• Automutilatie 
Automutilatie komt vaker voor bij meisjes dan bij jongens. Er wordt ook aangehaald dat meisjes die 
hun wonden openlijk laten zien gewoon op zoek zijn naar aandacht. Bij jongens komt automutilatie 
onder andere vormen voor dan bij meisjes.  
 
• Geweld 
Bij jongens komt meer fysiek geweld voor. Bij meisjes komt eerder verbale agressie voor. Meisjes 
worden gewelddadiger en gaan meer hun mannetje staan. Hier is in het werkveld dus een stijging 
merkbaar.  

4 Besluit 

Over sommige onderwerpen zijn de meningen zeer uiteenlopend, maar over enkele onderwerpen 
waren al onze geïnterviewden het eens. Zo zei iedereen dat meisjes vaker een negatief zelfbeeld 
hebben en ook meer aan automutilatie doen. Het is ook zo dat enkele onderwerpen bij beide 
geslachten even vaak voorkomen  maar dat er een verschil is in de manier waarop, zoals bij pesten, 
stelen, vandalisme en gebruik van geweld.  
De onderwerpen waar volgens onze ondervraagden een stijging bij meisjes merkbaar is, zijn liegen, 
seksueel gedrag en middelengebruik.  
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A l g e m e e n  b e s l u i t  
 
Na het afwerken van ons project kunnen we onze conclusies in verband met de projectvraag 
formuleren. Doorheen ons project hebben we willen aantonen of er al dan niet een stijging is in ‘stoute 
en gemene’ handelingen van meisjes. Ook hebben we geprobeerd om het verschil weer te geven tussen 
meisjes en jongens.  
 
Allereerst willen we aangeven wat we hebben ondernomen om ons project uit te werken. We voerden 
een onderzoek naar het thema of er al dan niet een stijging is van ‘stoute en gemene’ meisjes. Daarom 
stelden we eerst een enquête op, die we op het Internet plaatsten en in middelbare scholen 
verspreidden. We fundeerden onze enquête met een theoretische achtergrond en verantwoorden 
waarom we deze vragen hadden gekozen. Hierna konden we ons richten op onze theorie. Eerst stelden 
we een inhoudstabel op. Hierdoor kregen we een beeld over hoe we onze theorie moesten opbouwen. 
We wilden eerst aangeven wat wij verstaan onder ‘stoute en gemene’ meisjes. Uit de 
ontwikkelingspsychologie wilden we weergeven met welke doelgroep we werkten. De oorzaken van 
‘stout en gemeen gedrag’ gaven we weer aan de hand van een aantal invalshoeken. Ook vonden we het 
belangrijk om een aanpak voor de ‘stoute en gemene’ meisjes toe te voegen. Aangezien we naar 
gesloten instelling in Mol zijn geweest, konden we hun aanpak hier ook in verwerken. Door onze 
theorie kregen we een duidelijker beeld van ons onderwerp. Dit was zeer verrijkend. 
 
We zijn op internationale studiereis geweest naar Amsterdam. We hebben veel bijgeleerd omtrent de 
verschillen tussen Nederland en België. In Amsterdam hebben we vier voorzieningen bezocht die zich 
bezighouden met jongeren. In Nederland waren er zowel preventieve als ambulante instanties. Wat 
ons vooral opviel is dat er meer preventie is in Nederland, ze pakken dit grootser aan. Ze staan ook 
veel verder in de aanpak van de jongeren. Het is ons opgevallen dat er meer criminaliteit is in 
Nederland en dat daar de jongeren eerder blowen (cannabis roken) dan alcohol drinken. 
 
Toen we onze enquête hebben stopgezet, konden we beginnen met het verwerken van onze gegevens. 
We specificeerden onze vragen tot zowel het verschil tussen vrouwen en mannen maar ook tussen 
meisjes en jongens. Ook zijn er linken gelegd bij de voor ons belangrijke en opmerkelijke vragen. Er 
waren enkele resultaten die niet aansloten met onze theorie. Dit geeft toch een evolutie weer doorheen 
enkele jaren. We schetsten een beeld van de, volgens ons, ‘stoute en gemene’ gedragingen en het 
voorkomen hiervan bij meisjes maar ook bij jongens. We zien over het algemeen dat gedragingen als 
vandalisme, stelen,fysiek geweld gebruiken, illegale drugs gebruiken en iemand aanzetten tot fysiek 
geweld op anderen meer voorkomt bij jongens dan bij meisjes. Wat er meer bij meisjes voorkomt is 
vroege seksuele betrekkingen, het gebruik van verbale agressie en zelfmoordgedachten- en pogingen. 
Ook waren er gedragingen waarvan we verwachtten dat dit vaker bij meisjes zou voorkomen, maar 
waar er geen groot verschil was tussen meisjes en jongens. Deze gedragingen zijn automutilatie, een 
laag zelfbeeld hebben, cyberpesten en uitsluiten. Ten slotte hebben we ook nog het drinken van 
alcohol, waar meisjes duidelijk laten zien dat zij dit niet minder doen dan jongens.  
 
In verband met hoe de mensen denken over stout en gemeen gedrag bij meisjes, zijn er ook enkele 
duidelijke standpunten naar voor gekomen. Meisjes en jongens van onze doelgroep vinden dat de 
criminaliteit bij meisjes is gestegen, maar oudere personen waren het er niet mee eens. Dit kan 
duidelijk maken dat jongeren dit vinden, omdat ze er zelf vaker mee in contact komen. Ook vinden de 
ondervraagde jongeren dat deze stijging van criminaliteit bij meisjes zich vooral voordoet op een 
leeftijd tussen 13 en 30 jaar. Ook onze doelgroep bevindt zich in deze leeftijdsklasse. Dit zou wel eens 
kunnen betekenen dat er inderdaad een stijging is van niet alleen het criminele gedrag bij meisjes, 
maar ook het ‘stoute en gemene’ gedrag van meisjes.  
 
Gebaseerd op de verzamelde gegevens, de theoretische onderbouw, de meningen van onze 
ondervraagden en de informatie die we bekomen zijn via onze interviews met personen die met 
jongeren werken, kunnen we een belangrijk besluit stellen. Is er sprake van een stijging van ‘stoute en 
gemene meisjes’? Volgens ons alvast wel. Is er een verschil in gedrag tussen meisjes en jongens op dit 
gebied? Ook hier zijn we het mee akkoord. We besluiten ook dat de stereotype gedragingen die men 
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vaker van meisjes verwacht, niet altijd enkel aan meisjes toegeschreven kunnen worden. Dit kan het 
bewijs zijn van een evolutie in het ‘stout en gemeen’ gedrag dat meisjes (en jongens) stellen.  
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1 Bijlage: Verslagen van de interviews met hulpverleners 

1.1 INTERVIEW OPVOEDSTER MEISJESINSTELLING 

Deze gesloten meisjesafdeling is opgericht in mei 2008 omwille van een tekort aan plaatsen voor 
meisjes in Beernem. Er zijn momenteel 10 plaatsen maar in de toekomst wordt dit aantal nog 
verhoogd. Het is een time-out leefgroep, de meisjes zitten hier maximum 14 tot 28 dagen. De reden 
waarom het maar een time-out leefgroep is omdat het maar een kleine ruimte is en het niet gemaakt is 
om er een langere periode te verblijven. 
Meisjes komen hier terecht wanneer de andere instelling vindt dat het de verkeerde richting uitgaat 
met een meisje. De jeugdrechter moet dan een vonnis uitspreken of het meisje wel naar deze instelling 
mag. Wanneer haar dagen hier om zijn moet ze altijd terug naar de instelling van waar ze komt. De  
instelling van waar ze komt heeft dus ook contact met deze instelling om het meisje op te volgen. 
Maar het meisje kan ook van thuis komen en wordt dan gestuurd door een consulente van de 
jeugdrechtbank.  
Wanneer het verblijf van de meisjes verlengd wordt (na 14 dagen) moet dit gebeuren in samenspraak 
met de betrokken partijen (deze en de vorige instelling). De jeugdrechter beslist of het meisje al dan 
niet blijft.  
Het grootste nadeel is dat er niet altijd sprake is van verbetering met het meisje in deze korte periode. 
Er wordt ook enkel met korte doelstellingen gewerkt. Het gebeurt dan ook vaak dat meisjes heel snel 
terug komen. De meisjes mogen maximum drie keer terugkomen, daarna moeten ze naar Beernem.  
 
Het doel van deze time-out is om de meisjes tot rust te laten komen. Veel meisjes zijn opgejaagd in 
hun instelling en moeten even ventileren. Ook wordt er openheid gecreëerd naar terugkeer naar de 
instelling. Veel meisjes zijn kwaad op de instelling van waar ze komen en daarom is het nodig om hen 
te motiveren en hen duidelijk te maken waarom terug gaan toch nodig is.  
Na twee à drie dagen zijn de meisjes meestal rustiger. Hun verblijf bestaat uit drie fasen. De eerste 
fase is de rode fase. Deze fase duurt 48 uur en in deze tijd is het meisje volledig afgezonderd op haar 
kamer en moet ze kledij van van de leefgroep dragen. Ze mogen drie keer per dag met begeleiding 
naar buiten. Dan wordt de tijd besteed aan taken van de psycholoog en de maatschappelijk werker. De 
volgende fase is de oranje fase. Hierin mag het meisje al mee eten met de rest van de groep en mag ze 
een paar lessen volgen. Hoe lang deze fase duurt, is afhankelijk het meisje zelf. De laatste fase is de 
groene fase. Hierin moet het meisje volledig meedraaien in de groep, naar alle lessen gaan, krijgt ze 
taken en mag ze haar eigen kledij dragen (indien ze deze heeft).  
 
Een belangrijke opmerking is dat de meisjes niet worden opgesloten, ondanks de term ‘gesloten’ 
instelling. De deuren van hun kamer zijn altijd open, maar ze houden zich aan deze regel. Ze blijven in 
deze kamer. Het is ook wettelijk bepaald dat men minderjarigen niet mag opsluiten. Soms gebeurt het 
wel dat een meisje wordt opgesloten om haar eigen veiligheid en die van anderen te waarborgen. Ook 
’s nachts zijn de deuren gesloten voor de veiligheid omdat er maar één nachtwaker is.  
 
Er zijn twee isoleercellen, één is volledig leeg, de ander heeft nog kussens en een matras. Ze worden 
zelden gebruikt. Wanneer deze twee cellen niet genoeg zijn en het meisje in een zwaar bewaakte 
kamer moet blijven dan brengen ze haar naar de isoleercel van de jongensafdeling.  
 
Een regel is dat de meisjes onder de 16 niet mogen roken behalve wanneer de ouders toestemming 
geven. Het aantal sigaretten is evenredig aan de fase waarin ze zich bevinden. 
 
Een opvoeder die hier werkt moet over bepaalde capaciteiten beschikken. Dit is ook afhankelijk van 
de leefgroep. Degenen die bij de meisjes werken moeten een open houding hebben, zich soepel 
kunnen opstellen, empathisch zijn en emotioneel veel aankunnen. Bij de jongens moet je recht in je 
schoenen staan, consequent zijn, niet uitgaan van de idee ‘ik ben hier de chef’, goed kunnen 
communiceren, structuur hebben, echtheid en rustig blijven in stresserende omstandigheden. Iets wat 
alle opvoeders hier moeten hebben is collegialiteit, flexibel zijn, een verzorgd voorkomen hebben, 
administratie doen en vooral weten hoe je je plan moet trekken.  



 
 

Er is een enorm groot verschil tussen jongens en meisjes. Het is makkelijker om met jongens om te 
gaan. Bij de jongens is er vooral sprake van MOF, dit maakt het minder complex. Hoe zwaarder de 
feiten, hoe minder last men heeft van de jongere. De meisjes zijn aanhankelijker, praten veel meer, 
vertellen over zichzelf. Vaak zijn de meisjes ook vermoeiender en het is onvoorspelbaar wanneer zij 
ruzie maken. 
 
Er is dus ook een verschil in aanpak. Bij de jongens wordt er veel strenger opgetreden, de begeleider 
moet zijn stem vaak verheffen. Deze aanpak werkt niet bij de meisjes. Dit verschil in aanpak is niet 
opgelegd door de instelling. Het team dat bij de meisjes werkt heeft zelf mogen beslissen hoe ze alles 
zouden aanpakken, de directie heeft geen inspraak gehad en heeft het enkel moeten goedkeuren. Bij de 
jongens is de aanpak wel opgelegd van hogerhand maar dit is al jaren geleden gebeurd en is nooit 
aangepast. Volgens de begeleidster zou het bij de jongens wel meer soepel mogen zijn. Bij de jongens 
wordt er vooral de focus gelegd op wat ze negatief zien, bij meisjes op wat ze positief doen. Bij de 
jongens wordt er nooit onderhandeld, bij de meisjes wel. Het systeem bij de meisjes werkt veel beter. 
De jongens worden uiteindelijk zo gedrild dat ze geen eigen ik meer hebben.  
 
Er is ook een groot verschil tussen mannelijke en vrouwelijke opvoeders. De mannen gaan sneller een 
machtsstrijd aan met de jongeren, verheffen sneller hun stem. De vrouwen blijven kalmer en luisteren 
naar de jongere. Maar dit verschil tussen de opvoeders is ook afhankelijk van de doelgroep. Bij de 
meisjes leefgroep valt dit verschil minder op. Het aantal mannelijke en vrouwelijke opvoeders per 
team is vastgelegd. Bij de meisjes leefgroep zijn er zes vrouwelijke en drie mannelijke begeleiders. Bij 
de jongensleefgroep zijn er zes mannelijke en drie vrouwelijke begeleiders.  
 
De redenen waarom de jongeren naar hier komen zijn ook zeer verschillend. Ook hier is er een 
verschil tussen jongens en meisjes. Jongens komen hier terecht na steaming (met een groep jongeren 
op straat iemand aanvallen), spijbelen, seksueel overschrijdend gedrag, agressie, druggebruik,… 
Zowel misdrijf omschreven feit (MOF) en problematische opvoedingssituatie (POS): ook jongens die 
komen uit een vechtscheiding, die kampen met een psychiatrische problematiek, na ontvluchtingen 
(weglopen uit half open instelling). Bij meisjes gaat het vooral om een POS: mishandeling, prostitutie, 
seksueel misbruik, druggebruik, verkrachting. Dit zijn de redenen waarom zij opgenomen worden in 
een instelling, niet de directe aanleiding waarom ze naar hier komen. Meisjes zijn vooral het 
slachtoffer van misdrijven, jongens zijn de plegers.  
 
Er is een duidelijke stijging in de vraag bij de meisjes, daarom is deze instelling ook gebouwd. Maar 
helaas zijn er nog altijd lange wachtlijsten en te weinig plaatsen. Ze dienen veel meisjes te weigeren 
omdat er geen plaats genoeg is.  
 
Bij meisjes komen er minder allochtonen voor dan bij jongens. Bij jongens is het aantal allochtonen 
rond de 50% van alle jongens in de instelling. Er wordt rekening gehouden met de leefregels van 
andere culturen.  
 
Het verschil in gedrag tussen jongens en meisjes is opvallend: jongens slaan en het is opgelost, meisjes 
kunnen blijven schelden en roepen. Hieronder sommen we enkele gedragingen op en de verschillen 
tussen jongens en meisjes hierin.  
Liegen komt zeer veel voor, zowel bij jongens als meisjes. Hierin is er geen verschil te zien.  
Bij pesten daarentegen is een duidelijk verschil. Meisjes pesten en sluiten veel meer uit. Dit zou zelfs 
het meest opvallende verschil zijn. Jongens kunnen wel eens een uur iemand uitsluiten of pesten maar 
bij meisjes gaat dat weken door. De meisjes doen het ook op een meer achterbakse, geniepigere en 
gemene manier. Ook zijn ze meer relationeel in het pesten dan jongens.  
 
Bij seksueel overschrijdend gedrag zijn de meisjes veelal het slachtoffer. Ze schamen zich hier ook 
vaak voor en willen er niet over praten. Jongens zijn de dader en scheppen hier graag over op.  
Stelen is een handeling die bij beiden evenveel voorkomt, maar jongens stelen grotere en ergere 
dingen (bijvoorbeeld een auto) dan meisjes (bijvoorbeeld oorbellen).  



 
 

Vandalisme is duidelijk iets wat bij jongens veel meer voorkomt, dit komt heel zelden voor bij 
meisjes. 
In middelengebruik is er geen verschil, zowel niet bij het gebruik als bij het middel.  
Zelfbeeld is iets wat bij meisjes heel erg laag is, vaak omdat ze slachtoffer zijn van seksueel misbruik. 
Meisjes laten sneller zien wat hun zelfbeeld is, jongens zetten vaak een masker op.  
Automutilatie komt bij meisjes zeer veel voor. 95% van de meisjes doet hier aan automutilatie tegen 
5% van de jongens. Degenen die opscheppen over hun wonden zijn degenen die het doen om aandacht 
te krijgen. Zij hebben vaak ook kleine wondjes. Degenen die niets zeggen maar waarbij men achteraf 
grote wonden ontdekt, zijn degenen met een achterliggende problematiek. Men gaat hier neutraal mee 
om. De wonden worden verzorgd en de meisjes moeten hun wonden bedekken.  
Bij geweld is er niet echt een groot verschil. Zowel jongens als meisjes gebruiken veel verbaal geweld 
en regelmatig fysiek geweld. Verbaal geweld zowel naar elkaar als naar de begeleiding. Fysiek geweld 
meestal naar elkaar. 

1.2 INTERVIEW OPVOEDER  

Deze persoon is 20 jaar en zit nu is zijn 2de jaar orthopedagogie in het VSPW. Op dit moment 
combineert hij stage en werk in de instelling. Hij werkt hier voltijds en dit reeds 3 maanden. 
Voor deze stage heeft hij ook al werk en stage gecombineerd en dit gedurende een volledig jaar en ook 
voltijds. Dit was in een schoolinternaat en hij werkte in de gemengde leefgroep van de leeftijd 15 tot 
18 jaar. 
Door dit interview komt de mening van een beginnend opvoeder ook aan bod. 
Dit is een instelling voor jongeren tussen 14 en 20 jaar die in een POS zitten of een MOF hebben 
gepleegd. Ze werken in leefgroepvorm, maar ook bieden ze kamertraining en begeleid zelfstandig 
wonen aan. Deze leefgroep spitst zich vooral toe op meisjes. Deze leefgroep begeleidt 13 meisjes in 
kamerbegeleiding en 2 meisjes in Begeleid Zelfstanding Wonen. De meisjes worden oftewel door de 
jeugdrechter of door het Comité Bijzondere Jeugdzorg gestuurd afhankelijk of het een POS of MOF is. 
Hij is de enige mannelijke opvoeder en dit omdat volgens hem veel mannen afgeschrikt worden door 
vrouweninstellingen en zelfs indien er mannen werken de kans erin bestaat dat ze dit niet lang 
volhouden. Het is vaak moeilijker als man in een vrouweninstelling te staan: privacyredenen, relatie 
die je kan aangaan met een man of met een vrouw verschilt enorm, … .  
 
Hij heeft gekozen voor dit beroep vanuit de visie dat jongeren begeleid/opgevoed  moeten worden en 
hij wil daar graag in helpen. Iedereen moet op weg geholpen worden in het leven, en iedereen verdient 
zijn kansen. Hij wil hier graag bij helpen. Hij houdt van deze uitdaging en werkt het liefst met 
jongeren en vooral dan nog met meisjes. Ook koos hij hiervoor omdat hij werk met een bepaalde 
routine niet zag zitten. 
 
Volgens deze opvoeder  moet je voor dit beroep relatiegericht kunnen werken: wanneer moet ik 
leiden? Wanneer moet ik de jongere zelf laten beslissen? Nog enkele capaciteiten die je niet kan 
missen is geduld hebben, flexibel in de uren zijn, niets persoonlijk opnemen en de balans 
afstand/nabijheid kunnen bewaren. Voor dit beroep wordt er vanuit de instelling zelf ook verwacht dat 
je contextueel gericht moet kunnen werken. 
 
Meestal komen de meisjes in deze instelling uit een POS, maar dit wilt niet zeggen dat ze nog nooit 
een fout in hun leven hebben begaan, wat niet toegelaten is door de wet. De meest voorkomende feiten 
zijn dan vooral middelengebruik (voornamelijk cannabis) diefstal van kleine bedragen of goederen 
(vooral sigaretten) en ontvluchting. Deze feiten plegen de meisjes in de instelling zelf ook al eens. 
 
Volgens deze jonge opvoeder is er een zeer groot verschil in het gedrag van meisjes en jongens. 
Jongens zijn volgens hem veel vlugger fysiek agressief. Ook kunnen ze de dingen veel vlugger 
loslaten en ruzies sneller oplossen. 
Meisjes daarentegen zijn volgens hem huiselijker en vaak dominanter naar hun eigendommen en 
bezittingen en dus ook meer gesteld op hun eigen zijn en eigen bezittingen. Ook schermen meisjes 
zichzelf vlugger af waardoor ze moeilijker te doordringen zijn waarbij jongens dus veel opener zijn. 



 
 

Relatiegericht zijn meisjes meer gebaseerd op vertrouwen en veel emotioneler waardoor ze bij ruzies 
haatdragender zijn en ruzies veel langer kunnen duren bij meisjes dan bij jongens. 
Op gebied van agressief gedrag merkt hij ook verschillen. Hij vind dat jongens veel meer fysiek 
agressief zijn tegenover meisjes. Meisjes zijn volgens hem meer verbaal en relationeel agressief, 
meisjes zullen veel meer agressief reageren door middel van woorden of door bijvoorbeeld te pesten. 
Hij merkt wel op dat meisjes veel meer fysiek agressief worden tegenover vroeger. 
Op het gebied van criminaliteit merkt hij ook verschillen tussen jongens en meisjes. Volgens hem zijn 
de meest voorkomende feiten gepleegd door meisjes meestal diefstal en middelengebruik en door 
jongens meestal fysiek geweld. 
 
Door de grote verschillen in het gedrag van jongens en meisjes heeft deze opvoeder ook een andere 
aanpak naar beiden geslachten toe. Hij zal jongens vaker directer aanpakken, meer gestructureerd 
werken en iets ‘to the point’ uitleggen. Bij meisjes zal hij dan ook meer alles uitleggen en op hun 
gevoelens werken. Deze opvoeder merkt zelf ook op dat hij bij meisjes meegaander is doordat deze 
veel vlugger emotioneel reageren. Hij vindt zelf dat dit een moeilijke, en niet de beste aanpak is, maar 
dit gebeurt volgens hem vaak onbewust. Als man is hij op het gebied van privacy veel voorzichtiger 
bij meisjes dan bij jongens. 
In de instelling is er niets opgenomen over een verschillende aanpak naar meisjes of jongens toe ( dit 
is ook niet nodig in een instelling uitsluitend voor meisjes). Hij  geeft aan dat hij dit wel nodig vindt 
om duidelijkheid te hebben voor beginnende opvoeders in deze instelling. 
 
Als laatste vroegen we aan deze opvoeder naar zijn mening over deze thema’s omtrent meisjes. Ook of 
hij een verschil merkt met jongens en of hij een stijging ziet bij meisjes in de laatste jaren. 
 
Volgens deze opvoeder heeft liegen weinig met het geslacht te maken. In deze instelling zijn er 
meisjes die voortdurend liegen, meisjes die soms een ‘leugentje om bestwil’ verzinnen en meisjes die 
altijd eerlijk zijn. Deze leugens draaien meestal rond de vrijetijdsuren maar volgens de opvoeder  is 
liegen iets wat elke jongere doet, al dan niet te wijten aan het experimenteergedrag. Hij geeft ook aan 
dat hij weinig zicht heeft op het feit of er een stijging is bij meisjes. 
 
Meisjes sluiten veel minder snel uit, maar als ze dan toch uitsluiten, dan doen ze dit op een veel 
extremere manier dan dat jongens dit doen. Hij vindt ook dat meisjes meer extremer en langduriger 
zijn in “pesten” terwijl jongens meer plagen of veel lichter pesten. 
Hij merkt wel een stijging in pesten en uitsluiten, maar zowel bij jongens als bij meisjes. Dit wijt hij 
aan het feit dat er veel meer subculturen zijn tegenover vroeger. Hierdoor is er minder gevoel voor 
verbondenheid, gelijkheid tussen alle jongeren. 
 
Volgens deze opvoeder is er een grote stijging van seksuele betrekkingen bij meisjes. Dit is volgens 
hem vooral te wijten aan het feit dat het thema seks vroeger een taboe was. 
Hij vindt dat meisjes veel vroeger seksueel gedrag stellen tegenover vroeger. Deze opvoeder merkt 
wel op dat jongens veel meer seksueel gedrag stellen dan meisjes. 
 
Ook merkt hij op dat stelen wel voorkomt, maar minder erg is dan dat iedereen denkt en ook hier 
merkt hij weinig verschil tussen meisjes en jongens. De diefstallen zijn volgens hem vaak diefstal van 
kleine bedragen en sigaretten, de goederen die een jongere het meest nodig heeft. Een stijging bij 
meisjes merkt hij niet op. 
 
Vandalisme komt meer bij jongens voor dan bij meisjes. Bij meisjes blijft dit bij posters of dergelijke 
van iemand anders kapotscheuren uit woede of jaloezie. Bij jongens is dit meer grotere schade 
aanbrengen en graffiti. De redenen zijn ook anders, jongens doen dit vaker om er bij te horen, om stoer 
te doen en uit onmacht. 
 
Deze opvoeder merkt toch wel een stijging in vergelijking met vroeger op bij meisjes qua 
middelengebruik. Volgens hem hebben 50% van de jongeren in deze instelling middelen gebruikt of 
gebruiken ze nog steeds. Het rookgedrag is volgens hem evenveel bij jongens als bij meisjes. Gebruik 



 
 

van harddrugs komt volgens hem weinig bij jongeren voor, het beperkt zich vooral tot cannabis- en 
alcoholgebruik. 
Volgens hem drinken jongens meer sterke drank en bier, terwijl meisjes meer alcoholpops drinken. 
 
Er is een grote daling in het positief zelfbeeld bij meisjes en jongens, te wijten aan de druk van de 
maatschappij en de prestatiemaatschappij. De meisjes in zijn instelling hebben meestal een positief 
zelfbeeld over hun karakter, maar zien hun uiterlijk vaak negatiever, ze zijn niet tevreden over dit of 
dat van hoe ze eruit zien. . Hij merkt wel op dat jongens veel vaker doen alsof ze weinig aantrekken 
van hoe ze zijn of er uit zien, maar dan wel intensief met hun uiterlijk bezig zijn (door bijvoorbeeld te 
sporten). 
 
Volgens deze jonge opvoeder is er een grote stijging bij meisjes qua automutilatie en zij doen dit zeker 
meer. Alle jaren zijn er steeds meer jongeren die zelfverwondend gedrag vertonen. Hij merkt wel op 
dat meisjes en jongens andere beweegreden hebben om te beginnen met automutilatie. Meisjes doen 
dit voor het emotionele, jongens doen dit om stoer te doen, om er bij te horen. Deze opvoeder Wist ons 
te vertellen dat bijvoorbeeld een van de beweegredenen van iemand die slachtoffer van sexueel 
misbruik kan zijn: Het eigen lichaam beschadigen zodat ze er minder aantrekkelijk uitziet naar de 
buitenwereld. Dit om zoiets nooit meer te moeten meemaken. Het is een soort veiligheid die ze er 
uiteindelijk zelf bij geven.  
 
De opvoeder ziet ook een stijging in geweld bij meisjes, zoals eerder vermeld vindt hij dat meisjes 
meer verbaal en jongens meer fysiek agressief zijn. Ook vindt hij dat, alhoewel ze minder snel tot 
fysiek geweld over gaan, meisjes veel extremer gaan in deze agressie, het veel langer duurt eer het 
getemperd is en dat het veel extremer is dan bij jongens. Jongens gaan niet zo ver over de schreef als 
meisjes. 

1.3 INTERVIEW OPVOEDER  

We interviewden een opvoeder die werkt in een asielcentrum in België. Hij werkt nog maar een jaar in 
deze instelling, maar hij heeft 6 jaar geleden ook al een langdurige stage gelopen in dezelfde 
leefgroep. Hij is graduaat orthopedagogie en heeft dit behaald aan het CVO, Centrum voor Volwassen 
Onderwijs. Buiten deze instelling heeft hij nog met jongeren gewerkt in een internaat voor jongens 
met een mentale beperking. 
Hier werkt hij met de groep “niet-begeleide minderjarige asielzoekers”, dit zijn dus minderjarige 
asielzoekers die in België arriveerden zonder familie, vrienden of ouder(s). Meestal hebben deze 
minderjarigen al veel meegemaakt. In theorie zijn de jongeren die in deze leefgroep komen van 0 tot 
18 jaar, in de praktijk is dit van 9 tot 18 jaar maar vooral 13 tot 18 jarigen komen voor. Deze leefgroep 
is gemengd, maar in de leefgroep zijn er meestal slechts 10% meisjes. Dit procentueel verschil heeft 
volgens de opvoeder een grondige reden: vrouwenemancipatie bestaat nog niet in alle landen of 
culturen. In de meeste landen wordt de vrouw nog steeds beschouwd als minderwaardig en heeft geen 
mogelijkheid om te vluchten naar een ander land. De meisjes moeten in het gezin blijven voor het 
huishouden en de jongens werken buiten het gezin of zelfs in een ander land. Hierdoor zijn de meeste 
meisjes van Afrikaanse afkomst. Hier is de vrouwenemancipatie al iets verder gevorderd dan in andere 
culturen zoals bijvoorbeeld in moslimlanden. In deze leefgroep zijn er ongeveer 45 jongeren die hier 
enkel verblijven tot ze asiel hebben gekregen of terug moeten naar hun land van oorsprong. De 
meesten gaan naar school in de stad zelf en in de instelling worden talrijke activiteiten aangeboden. De 
jongeren die hier terecht komen zijn geen POS of MOF, toch niet in België. Ze kunnen dus wel een 
crimineel verleden hebben, maar niet in België. In deze leefgroep werken 4 mannelijke en 4 
vrouwelijke opvoeders. Er wordt ook gewerkt met een individuele begeleider. Vanuit de instelling 
wordt er verplicht dat een meisje een vrouwelijke opvoeder als individuele begeleider heeft. Bij 
jongens maakt dit niet uit. 
 
Deze opvoeder is een KOPP-kind, een kind van een ouder met een psychiatrische problematiek. Hij 
vond dat hij genoeg had gezien in zijn verleden om zijn ervaring nuttig aan te wenden. 
 



 
 

Volgens hem moet je voor dit beroep veel flexibiliteit, onvoorwaardelijke acceptatie en creativiteit 
hebben. Ook moet je geduldig kunnen zijn en mag je emotioneel niet te betrokken worden. Je moet 
voldoende afstand bewaren. Iets wat je voor deze instelling specifiek moet hebben is menselijk inzicht. 
Je moet cultureel-, normen- en waardeoverschrijdend denken. 
 
Volgens deze opvoeder is er een verschil in het gedrag van jongens en meisjes. Jongens zijn directer, 
ook qua agressie. En deze uiten hun emoties meestal op een fysieke manier. Meisjes daarentegen zijn 
veel emotioneler. Ze zijn ook geniepiger, valser, ze spelen tijdens een ruzie veel meer als jongens met 
het gevoel van de andere partij. Roddelen is volgens deze opvoeder daarom dan ook wat meisjes doen 
en jongens bijna niet. Meisjes zijn volgens hem ook meer passief agressief. Ze vertonen slecht gedrag 
zonder te uiten wat het probleem is. Ze negeren de opvoeders of hun opdracht of weigeren deze uit te 
voeren. Ze zijn dus koppiger dan jongens en meer indirect agressief. De meisjes die in deze instelling 
terecht komen hebben vaak een zwaar verleden achter de rug vol met onderdrukking en meestal ook 
nog prostitutie. Hierdoor zijn ze zeer gesloten. Meisjes zijn volgens hem ook minder agressief. In deze 
instelling merken ze op dat de jongens meer crimineel gedrag vertonen, maar W. geeft aan dat meisjes 
dit veel subtieler en meer stiekem doen. Hierdoor wordt het minder snel gezien. 
 
Hij geeft zelf aan dat hij veel liever werkt met jongens dan met meisjes. Hij geeft aan dat dit vooral is 
omdat hij zelf ook een man is. Hij heeft meer overeenkomsten en dezelfde interesses qua activiteiten 
met jongens dan met meisjes. 
Hij geeft aan dat hij toch wel bewust een andere aanpak heeft naar beide geslachten toe. Bij meisjes 
respecteert hij veel meer de privacy en hij zal deze ook zo goed als niet aanraken. Terwijl hij een 
jongen veel vaker aanraakt bijvoorbeeld ermee worstelen. Dit is dan zeer subtiel en hij probeert dan 
ook dit te doen zonder de indruk te geven dat hij ze wil pijn doen. Dit is vooral doordat deze meisjes 
een zwaar verleden hebben. Ook zal deze opvoeder sommige problematieken niet bespreken of 
aanpakken met de meisjes wat hij wel doet bij de jongens. Deze problematieken hebben dan te maken 
met lichamelijkheid en seksueel gedrag. 
In de instelling is er niets opgenomen over een verschillende aanpak naar meisjes of jongens toe in 
hun visie. Er is wel een onderscheid in het activiteitenaanbod, bijvoorbeeld zwemmen en sporten. Dit 
gebeurt steeds gescheiden. Ook zal er soms enkel een activiteit gegeven worden naarmate het 
interesseveld wat dan ook geslachtbepaald is. Een voorbeeld is koken, voetballen of een tv-programma 
zoals “sex in the city” kijken. 
 
Als laatste vroeg ik aan deze opvoeder naar zijn mening aangaande deze thema’s omtrent meisjes. Ook  
of hij een verschil merkt met jongens en of hij er een stijging is bij meisjes. 
 
Volgens deze opvoeder liegen meisjes veel meer dan jongens. Meisjes durven sneller te liegen over 
hun gevoel en kunnen ook sterker liegen door middel van hun gevoel hier bij te gebruiken. Hierdoor is 
het dan ook moeilijker bij meisjes om te doorgronden of ze liegen of niet. Deze opvoeder merkt ook 
een stijging op van lieggedrag bij meisjes. 
 
Meisjes pesten meer dan jongens en sluiten ook veel meer volgens deze opvoeder. Een verschil is dat 
meisjes dit meer onderhuids doen en meer de emoties bespelen van de andere partij. Meisjes roddelen 
en geven dubbelzinnige boodschappen, jongens zijn directer en pesten meer openlijk. Volgens de 
opvoeer is er hierin geen stijging bij meisjes. 
 
Er is een grote stijging van seksueel losbandig gedrag bij meisjes. De meisjes zijn nu uitdagender qua 
kledij en gedrag naar jongens dan toen hij nog stage deed in deze leefgroep. Meisjes kleden zich veel 
uitdagender en dansen ook sensueler tegenover jongens. Dit is wel meer cultureel bepaald. Meisjes 
van Afrikaanse afkomst zijn seksueel meer open dan meisjes van hier en in de moslimcultuur is seks 
een taboe en seksueel overschrijdend gedrag onacceptabel.  
In deze instelling komen veel tienerzwangerschappen voor: een 15-jarig meisje dat zwanger is, is geen 
uitzondering. Dit is voornamelijk omdat dit normaal is in Afrika, door de weinig kennis van 
anticonceptie door de meisjes en omdat meisjes nu sneller seksueel rijp zijn tegenover vroeger.  
 



 
 

Doordat meisjes meer stiekem en subtiel kunnen stelen en hier ook beter om kunnen liegen, heeft deze 
opvoeder weinig zicht of jongens meer stelen of niet. Hij kan wel merken dat jongens meer worden 
betrapt met diefstal. Dit moet je ook nog procentueel bekijken, aangezien 90% jongens zijn. 
 
Deze opvoeder merkt op dat vandalisme meer bij jongens voorkomt dan bij meisjes. Jongens doen dit 
weliswaar zeer bewust terwijl meisjes dit doen uit onmacht, radeloosheid en een verlies van controle. 
Hij denkt ook dat er geen stijging is vandalisme geraadpleegd door meisjes. 
 
Hij geeft aan dat meisjes minder middelen gebruiken dan jongens. Als een meisje middelen gebruikt, 
dan is dit licht alcoholische dranken en cocaïne. Jongens gebruiken daarentegen meer sterke drank en 
cannabis. Deze opvoeder merkt wel op dat er een felle stijging is in het gebruik van middelen. Hij 
geeft aan dat dit komt omdat drugs nu makkelijker verkrijgbaar zijn dan vroeger en omdat de 
alcoholische dranken nu veel zoeter zijn. 
 
Meisjes hebben een gevoeliger zelfbeeld en zijn meer naar emoties gericht, geeft de opvoeder aan. Bij 
jongens is dit meer gericht naar kracht en sterkte. Er is bij de jongeren in deze instelling geen daling of 
stijging in het zelfbeeld, volgens hem. omdat onze maatschappij meer druk uitoefent en 
prestatiegericht is. 
 
Er zijn zowel jongens als meisjes die automutileren, maar hij weet niet of er een stijging is. Er is wel 
een groot verschil in de manier waarop beiden geslachten dit plegen. Jongens doen dit opvallend door 
te slaan tegen een muur of door er met hun hoofd tegen te bonken. Meisjes doen dit door te snijden in 
hun lichaam onder hun kledij en in gesloten sferen. 
 
Jongens plegen meer geweld ten opzichte van meisjes. Jongens doen dit door te kloppen, slaan en 
stampen en dit is dan in één explosie en daarna is het opgelost. Meisjes doen dit meer door te krabben, 
trekken en bijten. Als ze dit doen dan is dit veel extremer en vaak tot bloedens toe. De meisjes zij 
hierin veel gemener en hierbij kan het dan ver gaan. De agressie klauwt zich dan vast aan de andere 
persoon. Deze opvoeder gaf een vergelijking over geweld bij jongens en meisjes. Hij vergeleek hierbij 
hoe een hond(jongen) en een slang(meisje) aanvallen. Een hond bijt uit angst en laat meestal weer snel 
los. Een slang bijt om te doden en blijft haar prooi zo lang vast houden tot deze dood is. 

1.4 INTERVIEW OPVOEDSTER BAAL 

We interviewden een opvoedster die werkzaam is bij het Bureau Alternatieve Afhandeling Limburg. 
Ze heeft ook in meerdere instellingen gewerkt die werken met zowel meisjes als jongens met 
gedragsproblemen. 
 
Na toestemming van de opvoedster en ook het verkrijgen van de informatie, geven we hieronder ook 
een kort overzicht van wat BAAL inhoudt.  
BAAL biedt een ruim gamma aan dienstverlening. Het gamma bestaat uit herstelbemiddeling, 
gemeenschapsdienst, HERGO (Herstelgericht Groepsoverleg), leerproject ‘Slachtoffer in Beeld- 
minderjarigen’, leerproject ‘Drugs, (ver)antwoord,’, leerproject ‘Seksualiteit en relaties in balans’ en 
ouderstage. Deze opvoedster werkte bij herstelbemiddeling, maar geeft momenteel vorming aan 
minderjarige jongens en meisjes die delicten hebben gepleegd.  
 
De doelgroep van BAAL bestaat uit minderjarige jongens en meisjes die een MOF gepleegd hebben. 
BAAL is geen instelling maar een dienstverlening. BAAL werkt in opdracht van het parket en de 
jeugdrechtbank. Het gaat altijd om een MOF, een POS komt hier niet voor. Er worden hier vooral 
jongens aangemeld. In de visie van de voorziening wordt er geen onderscheid gemaakt in de aanpak 
naar meisjes of jongens.  
 
Ze geeft ook enkele capaciteiten aan die je nodig hebt voor dit beroep. Namelijk: 
Innoveren (je moet creatief en dynamisch in kunnen spelen op nieuwe noden, situaties en 
problematieken), flexibel zijn (bereid zijn om onregelmatige prestaties te leveren, alternatieven 



 
 

voorzien, op een gepaste manier reageren), zin hebben voor initiatief, sociaal aangelegd zijn, kunnen 
werken in teamverband, verbindend kunnen werken (dus ook met het netwerk van de jongere), kunnen 
luisteren en communiceren, zelfreflectie, een goed inlevingsvermogen hebben, een constructieve 
houding aannemen, zelfstandig kunnen werken en stressbestendig zijn.  
 
Er zijn verschillen in het gedrag tussen meisjes en jongens merkbaar. Dit komt volgens de opvoedster 
omdat meisjes en jongens per definitie niet hetzelfde zijn. Daaruit voortvloeiend is het vrij logisch dat 
het gedrag verschilt, op alle gebieden, ook op het gebied van feiten plegen. Hier merkt men wel niet 
persé meer agressie bij meisjes dan bij jongens. Bij meisjes gebeurt het op een subtielere manier dan 
bij jongens. Men merkt ook meer criminaliteit bij jongens al bij meisjes.  
We bespreken ook de verschillende thema’s die we hebben uitgekozen rond onze stoute en gemene 
meisjes. Deze worden hieronder besproken. 
Liegen is iets dat zeker en vast gebeurt. Vermoedelijk ook meer bij meisjes dan bij jongens. Dit is iets 
van alle tijden. 
Meisjes pesten meer en sluiten vaker uit. Ze gaan hier ook verder in dan jongens en ze zijn ook 
gemener. Er is ook een stijging bij meisjes. Dit omdat er meer de kans toe is. Denk maar aan het 
pesten via gsm, internet.  
Op gebied van seksueel gedrag merkt men dat meisjes hier meer mee bezig zijn dan vroeger. Bij 
jongens is dit altijd al geweest en is er geen stijging, zoals bij meisjes wel te zien is.  
Stelen gebeurt meer door meisjes en jongens. Meisjes stelen vooral kleren, make-up en sieraden. Ook 
hier is een stijging bij meisjes merkbaar.  
Vandalisme komt wel voor, maar minder frequent. Het valt ook op dat jongens hier meer mee bezig 
zijn dan meisjes. De opvoedster heeft geen beeld van het feit of er een stijging bij meisjes zou zijn.  
Als we kijken naar middelengebruik, is hier een grote opmars bezig, zowel bij meisjes als bij jongens. 
Toch komt het vaker voor bij jongens als bij meisjes. 
Het zelfbeeld van jongeren ligt onder druk door de maatschappij. Omdat er verwachtingen geschapen 
worden die voor jongeren moeilijk zijn om aan te voldoen. Van meisjes wordt verwacht dat ze er als 
vrouwen uit zien en zich ook zo gedragen. Jongens zijn hier zeker en vast ook mee bezig maar dit uit 
zich anders. Er is wel sprake van een stijging, namelijk van een vertekend zelfbeeld bij jongeren in het 
algemeen.  
Automutilatie komt vooral voor bij meisjes. Bij jongens ook wel, maar niet in dezelfde mate als bij 
meisjes. Het komt vooral voor als een symptoom van een bepaalde oorzaak. Tegenwoordig treedt het 
soms een beetje op als een soort ‘trend’. Vandaar dat er wel een stijging merkbaar is. 
Geweld komt voor bij jongens en meisjes. Bij jongens gaat het wel vaker om fysiek geweld en bij 
meisjes om verbaal geweld. Ook hier is weer een stijging bij meisjes merkbaar.  

1.5 INTERVIEW CIPIER GEVANGENIS  

Deze vrouw is 46 jaar en werkt al 9 jaar in de gevangenis als penitiaire beambte, ook wel bewaker of 
cipier genoemd. Deze vrouw heeft het diploma van het lager secundair onderwijs en nu is ze nog bezig 
met een opleiding als kok. Deze gevangenis is voor zowel meerderjarige vrouwen als mannen die hun 
straf uit zitten of in voorhechtenis zitten. Deze gevangenis heeft een capaciteit voor 480 
gedetineerden: 450 plaatsen voor mannen en 30 plaatsen voor vrouwen. In de realiteit zijn er meestal 
ongeveer 500 gedetineerden waarvan er 40 tot 45 vrouwelijke. De gevangenis is dus eigenlijk overvol 
zowel in het mannen- als vrouwengedeelte. De gemiddelde leeftijd van deze vrouwelijke 
gedetineerden is 26 à 27 jaar. Deze vrouw heeft nog nooit met jongeren gewerkt die geplaatst zijn voor 
een MOF. Hiervoor heeft M. wel 8 jaar gewerkt in het onderwijs als studiejuffrouw in het lager 
onderwijs. In deze gevangenis is zij cipier in de grootkeuken waar ze samenwerkt met 17 mannelijke 
gedetineerden en in het personeelsrestaurant met 7 vrouwelijke gedetineerden. 
 
Ze is toevallig met dit beroep in aanraking gekomen door een aanbod van een vriendin. Uiteindelijk 
heeft ze de stap naar de gevangenis gezet wegens de zekerheid van een vaste benoeming. 
 
Volgens haar heb je voor dit beroep veel mensenkennis nodig alsook menselijk zijn naar de 
gedetineerden. Je moet deze mensen rechtvaardig kunnen behandelen. Ook moet je stressbestendig en 



 
 

flexibel (naar werkuren en taken toe) kunnen zijn. Een goed observatievermogen, geheugen en een 
luisterend oor zijn ook wel vereist voor dit beroep. 
 
De meeste vrouwen worden door de rechtbank veroordeeld voor drugshandel als koerier of dealer. 
Vrouwenhandel en prostitutie zijn ook voorkomende veroordelingen en soms komt er een vrouw in de 
gevangenis terecht die veroordeeld is voor moord. 
De meeste mannen worden veroordeeld voor geweldpleging, andere veroordelingen zijn fraude, 
diefstal en soms moord. 
De cieper merkt ook op dat er veel meer criminele mannen worden gevat dan criminele vrouwen, 
daarom ook dat er meer mannelijke gedetineerden zijn. 
Volgens deze cipier zijn de vrouwelijke gedetineerden jaloerser, gemener, geraffineerder, sluwer dan 
de mannelijke gedetineerden en roddelen ze ook veel meer. Ook lokken deze snel seksuele 
boodschappen uit naar de mannelijke cipiers. Tijdens het werken klagen deze vrouwen veel meer en 
zijn ze weinig verdraagzaam volgens haar. Vrouwelijke gedetineerden zijn volgens haar weinig 
agressief. Wel uiten ze meer pestgedrag dat soms kan uitvloeien tot stalkgedrag maar nooit tot 
vechtpartijen. 
Deze cipier vindt dat de mannen veel makkelijker in omgang zijn en hun werk doen zonder te morren 
of mopperen. Daarom werkt deze cipier dan ook liever met de mannelijke gedetineerden. Ze merkt 
ook op dat mannelijke gedetineerden onderling agressiever zijn dan de vrouwelijke en dit meestal 
tonen door op de vuist te gaan. Ook zullen volgens haar mannelijke gedetineerden enkel agressie tonen 
naar mannelijke cipiers wat vaak voor komt. Voor de vrouwelijke cipiers hebben deze mannen dus 
meer respect. 
 
Deze vrouwelijke cipier vindt niet dat ze qua aanpak een verschil maakt tussen de mannelijke en 
vrouwelijke gedetineerden. Ze is voor beide geslachten op haar hoede en ze gelooft niet snel iets van 
wat de gedetineerden haar vertellen. Dit geldt voor zowel mannelijke als vrouwelijke gedetineerden. 
Het is wel zo dat zij niet in de doucheruimte en kleedkamers komt van de mannelijke gedetineerden. 
In deze gevangenis is er geen visie terug te vinden van een verschil in aanpak van mannelijke of 
vrouwelijke gedetineerden. Het is wel zo dat alle mannelijke gedetineerden allemaal dezelfde kledij 
dragen dat de gevangenis hen ter beschikking stelt. De vrouwen mogen hun persoonlijke kledij dragen. 
Weliswaar moeten de vrouwen buiten hun afdeling een schort dragen over hun kledij waar hun 
identificatie op staat. Ook mogen enkel vrouwelijke cipiers samen werken met vrouwelijke 
gedetineerden. 
 
Als laatste vroegen we aan deze penitiaire beambte haar mening omtrent volgende thema’s aangaande 
de vrouwelijke gedetineerden en of zij een verschil merkt met de mannelijke gedetineerden en of zij 
een stijging merkt bij de vrouwen in de afgelopen jaren. 
 
Volgens haar zijn alle gedetineerden leugenaars, zowel de mannelijke als de vrouwelijke. De 
vrouwelijke gedetineerden reageren wel emotioneler op een terechte beschuldiging dan de mannelijke 
gedetineerden doen. Ook liegen de vrouwelijke gedetineerden vlugger over hun gepleegde criminele 
feiten en zijn ze veel meer gesloten. Deze vrouwelijke gedetineerden maken ook vaak misbruik van 
hun status als vrouw, huisvrouw of moeder van een gezin om medelijden te wekken en spelen dit uit 
tegenover de cipiers.  
 
De cipier merkt op dat de vrouwelijke gedetineerden meer pesten en uitsluiten dan de mannelijke, ook 
roddelen ze er bij wat de mannelijke gedetineerden niet doen. De aanpak van zowel de mannelijke als 
de vrouwelijke gedetineerden om te pesten is dezelfde. Ze kiezen een slachtoffer en samen met een 
kleine groep wordt deze voortdurend gepest tot deze is weggepest uit de afdeling. 
 
Vrouwelijke gedetineerden spelen hun vrouwelijkheid uit tegenover de mannelijke cipiers wat de 
mannelijke gedetineerden niet doen. Ook merkt deze vrouwelijke cipier op dat de meeste vrouwelijke 
gedetineerden in deze gevangenis lesbisch zijn of worden en dit dan ook openlijk tonen. Openlijk 
seksueel gedrag tussen twee vrouwen is dan ook een vaak voorkomend fenomeen in deze gevangenis. 



 
 

Bij mannelijke gedetineerden gebeurt dit nooit, temeer wel omdat bij de mannelijke gedetineerden 
homoseksualiteit een taboe is en niet getolereerd word. 
 
Diefstallen gebeuren veelvuldig in deze gevangenis en dit is weinig geslachtbepaald volgens deze 
cipier. Er is ook geen verschil van aanpak van de diefstallen tussen de mannelijke en vrouwelijke 
gedetineerden. Deze is dat één gedetineerde de cipiers afleidt en een andere dan de diefstal pleegt. Het 
zijn meestal voedseldiefstallen. 
 
Volgens haar plegen de mannelijke gedetineerden vaker vandalisme dan de vrouwelijke en ze 
verklaart dat de mannen weinig respect tonen voor materiaal toebehorende aan de Staat. De meest 
voorkomende feiten van vandalisme is het lokaal kort en klein slaan of in brand steken. Vandalisme 
van persoonlijke spullen van een andere gedetineerde komt nooit voor omdat persoonlijke spullen 
enkel in de cellen bewaard worden. 
 
Ze merkt op dat er zeer veel drugs zijn in de gevangenis en dat als dit niet zo zou zijn de 
omstandigheden van werken veel moeilijker zouden zijn. Zowel de mannelijke gedetineerden als de 
vrouwelijke gebruiken hier drugs en het maakt weinig uit welke deze zijn. De meest voorkomende 
drugs zijn harddrugs die je kan snuiven zoals speed en coke, maar ook cannabis komt veel voor. Ze 
merkt ook op dat veel minder mannen in de gevangenis zitten wegens drugshandel en dat er een 
stijging in drugsgebruik is bij de vrouwelijke gedetineerden. 
 
Vrouwelijke gedetineerden hebben meestal een laag zelfbeeld hebben en de mannelijke meestal een 
hoog zelfbeeld. 
 
Zelfverminking komt weinig of niet voor in deze gevangenis merkt deze vrouwelijke cipier op. 
Zelfmoord komt wel vaak voor bij de mannelijke gedetineerden en nooit bij de vrouwelijke. Een 
veelvoorkomende vorm van automutilatie en wat in stijgende lijn gaat bij vrouwelijke gedetineerden is 
uithongergedrag. Dit uithongergedrag gebruiken de vrouwelijke gedetineerden meestal om medelijden 
te wekken bij de cipiers en bezoekers. De mannelijke gedetineerden hongeren zichzelf soms ook wel 
uit, maar dan in de vorm van een collectieve staking omdat ze niet akkoord zijn met een regel. 
 
Zoals eerder vermeld is geweldpleging het meest voorkomend crimineel feit bij de mannelijke 
gedetineerden. Ook in de gevangenis zelf is er veel meer geweld bij de mannen dan bij de vrouwen. 
Bij de mannelijke gedetineerden is dit geweld in de vorm van een explosie. Een mannelijke 
gedetineerde ontploft door een klein feit en wordt enorm agressief. Deze kleinigheid wordt echter snel 
vergeten en de mannelijke gedetineerde koelt snel af. Zolang de mannelijke gedetineerden in hun 
routine zitten en er niets verandert komt er weinig geweld voor, beweert ze. De vrouwelijke 
gedetineerden gebruiken heel weinig geweld, maar als dat gebeurt blijft deze woede heel lang duren. 
Ze merkt wel op dat de vrouwelijke gedetineerden mondiger worden en daardoor ook agressiever en 
veel meer geweld plegen dan vroeger. 

1.6 INTERVIEW POLITIEAGENT   

De gevolgde opleidingen van deze persoon zijn: 
- basisopleiding politieschool 
- middenkader politieschool 
- officier gerechtelijke politie 
- hulpofficier procureur das Konings 
- toegangsproeven docent politieschool Limburg (al 10 jaar)  

Hij heeft nu de graad van hoofdinspecteur bij de politie. Dit beroep heeft hij gekozen omdat het 
gecatalogeerd wordt in de hulpverlenende sector. Hij vindt het ook een veelzijdige, afwisselende job. 
Binnen het politiekorps heeft hij vele verschillende taken. Hij is eerstelijnsofficier in de interventie (op 
de weg), werkt in het fietsteam, in het team handhaving openbare orde, dienstplanning, is in het 
gerechtshof voorleider van de gedetineerde (ook jongeren), soms officier van wacht, controleert 
ploegen op het terrein controleren en stuurt ze bij, schietmonitor, tactische politieinterventiemonitor, 



 
 

slagwapenmonitor, monitor fysieke confrontaties, eigen agenten opleiden in politiezone en in 
politieschool. De capaciteiten die volgens hem nodig zijn om het beroep van politieagent uit te 
oefenen zijn flexibiliteit, communicatief zijn (verbaal sterk), stressbestendig, snelle beslissingen 
kunnen nemen, niet bang zijn om in een continu systeem te werken(ploegensysteem). Hij werkt met de 
hele bevolking van hoge tot lage status in de maatschappij. Hij beweert dat ze de laatste jaren een 
enorme stijging van de criminaliteit hebben kunnen weergeven. Hij vertelt ook dat de jongeren meer 
en meer geplaatst worden in een gesloten instelling, omdat ze zich niet houden aan de voorwaarden 
opgelegd in een open instelling. De jeugddelinquentie is enorm toegenomen maar niet enkel bij 
meisjes, ook bij jongens. Vroeger waren het vooral de jongeren van 15,16,17 jaar, terwijl het nu vooral 
jongeren zijn van 11,12,13 jaar. Hij zegt dat de jongens toch nog meer criminele feiten plegen dan 
meisjes, maar de meisjes komen steeds meer aan bod. Hij werkt graag met beide geslachten. Hij zegt 
wel dat jongens soms harder optreden, omdat ze agressiever zijn dan meisjes. Meisjes gaan zich meer 
in een slachtofferrol vertonen, zodat het moeilijk is om hier een gesprek mee te voeren. 
Met betrekking tot volgende thema’s gaf hij zijn visie weer. 
 
Meisjes liegen meer als jongens. Ze willen vaak de feiten niet achterhaald zien, omdat ze schrik 
hebben voor hetgeen dat volgt. Jongens laten deze dingen meer op zich afkomen, zijn agressiever en 
meer rechtdoor. Ze zeggen wat ze te zeggen hebben zonder rond de pot te draaien. Het liegen is onder 
de meisjes altijd een fenomeen geweest, dus dit is niet gestegen. 
 
Hij zegt dat jongens meer pesten dan meisjes. Dit komt voor in groepen, waar de groepsdruk heel 
groot is: ze gaan de zwakke personen uit de groep halen en deze pesten. Ze weten dat deze zich niet 
kunnen verdedigen. In zijn visie is dit niet gestegen, omdat dit altijd zo geweest is. 
 
Meisjes die doen meer aan seksueel losbandig gedrag dan jongens. Hij haalt het voorbeeld aan hoe de 
meisjes qua kledij naar een discotheek gaan. Hij vertelde dat hij al vaak heeft gezien dat meisjes thuis 
deftig gekleed vertrekken, zich op de parking van een discotheek omkleden en schaars gekleed de 
discotheek betreden. Hij verteldt dat hierdoor ook meer betastingen en vechtpartijen gebeuren. Dit is 
ook tegenover vroeger sterk gestegen.  
 
Jongens stelen meer als meisjes. Hij vertelt dat ze vooral aan gauwdiefstallen doen (pickpockets, 
portefeuille, handtas op straat stelen).  
 
Vooral jongens plegen vandalisme, meisjes komen hier weinig in voor. Hij verstaat hieronder 
opzettelijke beschadigingen zoals graffiti, auto’s beschadigen, vuilbakken in brand steken, 
lantaarnpalen beschadigen. 
 
Er is een enorme toename van middelengebruik bij de meisjes. Zijn verklaring hiervoor is dat men van 
speed en cocaïne kan vermageren, zonder er verder moeite voor te doen. Deze drugs worden daarom 
nu meer dan vroeger door meisjes geconsumeerd.  
 
Meisjes hebben een lager zelfbeeld en meer complexen. Ze zijn meer depressief en plegen volgens 
hem hierdoor meer criminele feiten. Het is een vicieuze cirkel waarin ze terecht komen. Door een 
negatief zelfbeeld krijgen ze een depressie; niets interesseert hen nog, de waarden van de maatschappij 
worden vervaagd, veel kinderen zijn slachtoffer van gescheiden ouders, het gaat thuis niet goed en dan 
gebeurt ‘het’ allemaal. Wanneer deze vicieuze cirkel niet doorbroken wordt, blijven ze hierin zitten. 
 
Door het negatieve zelfbeeld en een onstabiele familiale relatie gaan kinderen aan automutilatie doen. 
Hij vertelt dat materieel verwende kinderen hier ook aan meedoen om aandacht te krijgen. Het is 
volgens hem de laatste jaren ook gestegen. Jongens doen dit minder. 
 
Geweld wordt meer door mannen gepleegd. Hij vertelt dat hij elk weekend in contact komt met 
intrafamiliaal geweld. Vaak gaat het hier ook om jonge koppels die pas samenwonen, of pas gehuwde 
koppels. Ook jongeren maken zich vaak schuldig aan opzettelijke slagen en verwondingen. Jongens 



 
 

doen dit meer dan meisjes, maar meisjes gaan in deze wereld steeds meer hun mannetje staan. Ze 
maken zich dus ook af en toe schuldig aan opzettelijke slagen en verwondingen. 

1.7 INTERVIEW DOCENTE  

Deze vrouw is pedagoge van opleiding. Ze heeft pedagogie gestudeerd in Leuven en heeft zich daarna 
verder gespecialiseerd in jongeren met een Conduct Disorder, een gedragsstoornis. 
Ze heeft enkele jaren in bijzondere jeugdzorg gewerkt, maar is sinds vorig jaar voltijds gaan werken 
als docente. 
Op de vraag ‘waarom vond je het interessant om met jongeren met een gedragsstoornis te werken?’ 
vertelde ze dat ze deze doelgroep altijd al interessant vond in haar opleiding. In de kandidatuur van 
haar opleiding was het allemaal heel algemeen, maar in de licenties moest ze kiezen tussen 
orthopedagogiek, onderwijskunde en sociale pedagogiek als afstudeerrichting. Zij wilde echt 
orthopedagogiek doen. Binnen deze richting moest ze verder kiezen, maar ze twijfelde tussen 
leerproblemen of gedragsstoornissen. Ze vond beiden interessant. Daarna heeft ze haar stage gedaan 
en kwam ze tot het besluit: ik kies voor jongeren met gedragsproblemen. Ze heeft daarna een lange 
stage gedaan in Bethanië en heeft hier ook werk gevonden. 
Ze heeft tijdens haar lange stage (toen ze nog pedagogiek studeerde) in bijzondere jeugdzorg gewerkt 
met kinderen. Tijdens haar specialisatiejaar heeft ze stage gedaan bij een pubergroep. In deze 
pubergroep zaten toen zowel jongens als meisjes. Maar daarna is er een aparte jongensgroep gekomen 
en een aparte meisjesgroep. 
Toen ze werkte in deze instelling stond ze in een adolescente meisjesgroep. Ze heeft niet in een 
volledige jongensgroep gewerkt. 
 
Zag ze veel gedragsverschillen tussen jongens en meisjes? Ze vertelde ons dat wanneer je kijkt naar 
jongens (tussen 12 en 14 jaar), deze meer externaliserend gedrag vertonen zoals bijvoorbeeld 
overbeweeglijkheid, ADHD-kenmerken, druk gedrag, agressief gedrag in alle soorten vormen. 
Meisjes zijn meer teruggetrokken. Zij stellen zich moeilijker bereikbaar op, hebben meer angsten. Zij 
zijn meer depressiever, trekken zich meer terug. Dit komt bij jongens minder voor. 
Ze vertelde ons dat naarmate de jongeren ouder worden, deze gedragingen een beetje afzwakken. 
Maar bij jongens blijft overwegend dezelfde gedragskenmerken naar boven komen. Dit is natuurlijk 
afhankelijk van het kind zelf. Kinderen van 12 tot 14 jaar bijvoorbeeld, zij geraken in de pubertijd en 
gaan dit gedrag voornamelijk naar boven laten komen. 
 
Toen de meisjesgroep in die voorziening enkele jaren geleden werd opgericht, zeiden enkele 
opvoeders tegen haar dat er aan deze groepen nood is, maar dat ze zich op speciaal domein zouden 
wagen. Het zou niet zo gemakkelijk worden, omdat het bij meisjes alles meer onderhuids gaat.  
Terwijl bij jongens: wanneer er hier een conflict is, die vliegen op elkaar en spreken dat met elkaar uit. 
Dat is heel hevig, maar wel uitgesproken. 
Wanneer ze voor een keuze zou staan: jongens of meisjes begeleiden, zou ze niet kunnen kiezen. Ze 
begeleidt allebei de geslachten graag. Ze zei dat ze allebei wel hun charmes hebben, maar ook hun 
eigen moeilijkheden. 
 
Bij de vraag of ze een andere aanpak hanteert bij meisjes dan bij jongens, vertelde ze dat er in 
Bethanië bij de jongens de structuur en de doelen sterk werden afgebakend. Ook werd er heel veel 
gedaan met sport. Terwijl bij de meisjes meer gewerkt werd rond koken, interieur. Natuurlijk was men 
bij hen ook bezig met de competenties en structuur, maar op een andere manier dan bij de jongens. Bij 
de meisjes werd er veel meer gepraat, individueler of in kleine groepjes gewerkt. Er werd zeker ook 
met structuur gewerkt, maar minder expliciet. 
Als je de aanpak van de jongens bij de meisjes zou gebruiken, dacht L. dat je overshooting zou 
krijgen. Ze zei dat jongens meer structuur nodig hebben en dat zij hier ook anders mee omgaan dan 
meisjes. Jongens zullen dit heel openlijk doen, terwijl meisjes dit meer verdoken zouden doen door 
bijvoorbeeld onderuit muizen of anderen aanzetten. Deze onderhuidse gedragingen zitten er bij de 
meisjes meer in, waardoor je als opvoeder heel alert moet zijn. Zo vertelde ze dat in het begin de 
opvoerders van de meisjesgroepen zeiden: ‘Oh, dit is leuk werken! Dit is veel rustiger dan de 



 
 

jongensgroep.’ Maar na een tijdje hadden ze door dat de meisjes het niet openlijk spelen (zoals de 
jongens) maar meer onder tafel. Dus moeten opvoeders veel alerter zijn voor de signalen en proberen 
deze naar boven te krijgen. Dit vergt voor een opvoeder toch wel bepaalde vaardigheden. 
 
Ze vond dat jongens op een andere manier agressief zijn dan meisjes. Jongens zouden meer fysiek 
geweld gebruiken ten opzichte van elkaar en ten opzichte van de opvoeders. Maar dit zou bij de 
meisjes ook wel voorkomen, maar minder. Bij meisjes zou je meer automutilatie zien, meer agressie 
tenopzichte van zichzelf. Ook dit zou voorkomen voor bij jongens, maar in mindere mate. 
Ze vertelde ons dat het verdokene (zoals liegen) meer bij meisjes voorkomt. Maar als je bijvoorbeeld 
stelen neemt, zou het meer voorkomen bij jongens, omdat dit meer gaat naar het antisociale gedrag. 
Maar dit is natuurlijk heel afhankelijk van de jongeren zelf. Hebben ze een gedragsstoornis of hebben 
ze meer angsten? Dit speelt zeker een rol in het soort agressie dat ze gaan stellen. Ze vond het moeilijk 
om te zeggen of het nu meer bij meisjes voorkwam dan bij jongens. 
Bij pesten en uitsluiten zou ze niet echt een verschil kunnen geven tussen jongens en meisjes. Maar 
over automutilatie en lager zelfbeeld zei ze duidelijk dat dit meer bij meisjes voorkomt, omdat dit 
vooral draait rond de persoonlijkheidsproblematieken. Ze vertelde dat vooral meisjes moeilijkheden 
hebben rond identiteitsontwikkeling. 
Vandalisme, geweld en middelengebruik zou meer bij jongens voorkomen, volgens haar. 
 
De mening van haar op de stelling ‘Agressieve meisjes komen meer voor’ was dat we niet enkel naar 
de meisjes moeten kijken, maar meer in het algemeen (zowel jongens als meisjes). Sinds ze begonnen 
is met werken in 2000, merkt ze wel dat er veel meer agressie voorkomt, maar zowel bij jongens als 
bij meisjes. Maar om specifiek te kijken naar alleen meisjes, zou ze het niet durven zeggen of dit 
gestegen is. 
 
Er werken hier mannelijke opvoeders in de meisjesgroepen (bijvoorbeeld twee mannen en drie 
vrouwen). Dit werd heel bewust gedaan. Omdat meisjes bij de vrouwelijke opvoedster met hun 
verhalen afkomen en de mannelijke meer zorgen voor de structuur. En ook om de mannelijke rol in te 
brengen in de leefgroep. Er werken ook vrouwen in de jongensgroepen. Zo krijgen de jongeren meer 
de kans om bij iemand terecht te kunnen met hun verhaal. Soms is er bijvoorbeeld bij een meisje het 
vertrouwen met haar mama of met een ander vrouwelijk persoon geschaadt en kunnen ze zo terecht bij 
een mannelijke vertrouwenspersoon. Dus men heeft dit bewust gedaan, om de twee rollen in de 
leefgroepen te zetten. 
 
De ouders worden ook betrokken bij de hulpverlening aan hun kind. Zij draaien soms mee. Ook bij de 
thuisbegeleiding worden zij hier nauw bij betrokken. Bijvoorbeeld een jongere mag naar huis, maar 
krijgt nog nazorg. Er komt regelmatig een opvoeder op bezoek. En als het thuis niet goed gaat, kan de 
jongere terug opgenomen worden. 

1.8 INTERVIEW COÖRDINATRICE OPEN INSTELLING BIJZONDERE JEUGDZORG 

De geïnterviewde persoon is een coördinatrice in een voorziening. Als opleiding heeft ze bachelor 
orthopedagogie gestudeerd. Hierna nog een bijscholing van drie jaar als therapeut in de 
systeemtherapie. 
Dit is een open instelling in de bijzondere jeugdzorg waar jongeren tussen 12 – 20 jarigen terecht 
kunnen. De jongeren die hier verblijven zijn doorgestroomd uit de gesloten instellingen. Ook hier 
kunnen geplaatste delinquenten terecht. 
Ze heeft gekozen voor deze job omdat dit haar de meeste uitdaging bood. Ze is een persoon die veel 
uitdaging en kicks nodig heeft, zowel op privé als in de werksfeer. Het is belangrijk dat je in deze 
beroepscategorie veel geduld hebt. Waarbij je je empathisch kan inleven in de gevoelens- en 
denkwereld van de cliënt. De invalshoek van de cliënt begrijpen is een belangrijke factor om deze 
persoon te begeleiden in zijn proces. 
 



 
 

De coördinatrice werkt nu met een gemengde groep vanaf 16 jaar in verband met kamertraining. Het 
komt regelmatig voor dat er jongeren geplaatst worden door de jeugdrechter, maar op dit ogenblik is 
er geen geplaatste cliënt aanwezig. 
In de leefgroep wijzigt de samenstelling van meisjes en jongens regelmatig. Maar de verhouding blijkt 
steeds de helft te zijn. Nu zijn er 6 meisjes en 6 jongens.  
 
Ze werkt liever met jongens, doordat jongens hun gevoelens oprechter kunnen formuleren dan 
meisjes. Ook zijn de jongens hier duidelijker in betreffende het uiten van emoties tijdens de 
communicatie. Meisjes daarentegen, zijn introverter en onduidelijker in hun communicatie. Een 
opvallend verschil in het gedrag van jongens en meisjes bevindt zich op vlak van het soort agressie dat 
men hanteert. Zo kiezen de jongens meer voor fysiek geweld en meisjes voor verbale agressie. 
Agressief gedrag is sterker aanwezig bij de jongens, de meisjes schelden hoofdzakelijk. Ondanks dit 
verschil in het gedrag hanteert ze bewust niet voor een verschil in aanpak. De aanpak die zij aanbiedt 
is persoonsgericht, niet geslachtsgericht. Men vertrekt vanuit de problematiek en de hulpvraag van de 
cliënt.  
 
In de visie van de instelling is er wel een klein verschil opgenomen in aanpak van de jongeren. De 
meisjes mogen een jaar vroeger als de jongens beginnen aan kamertraining. Hierdoor starten de 
meisjes op 15 jaar en jongens op 16 jaar. Achterliggend idee is de verouderde visie dat meisjes 
mentaal vroeger rijp zijn dan de jongens. Dit mentale aspect is belangrijk bij het starten van een 
kamertraining, wanneer men zelfstandig leert wonen. 
 
Indien er cliënten geplaatst worden door de jeugdrechter, zijn dit hoofdzakelijk enkel jongens. Meisjes 
in haar leefgroep zijn hoofdzakelijk aangemeld voor wegloop gedrag, fugues. Hiervoor worden ze niet 
zo snel geplaatst onder toezicht van een jeugdrechter. 
 
We hebben ook kort de thema’s overlopen die wij ook toebedeeld hebben onder “stoute en gemeen”. 
Liegen komt veel vaker voor bij meisjes dan jongens. Het liegen is hetzelfde gebleven doorheen de 
jaren en komt niet meer of minder voor. Het pesten en bewust uitsluiten is een item dat vooral bij 
meisjes voorkomt, dit gebeurt wel meer als vroeger. De coördinatrice geeft hierbij aan dat ze er als 
team bewuster en attenter mee omgaan. Hierdoor kan het ook zijn dat ze vindt dat dit gedrag 
toegenomen is de laatste jaren. 
Seksueel (overschrijdend) gedrag is bij haar enkel voorgekomen bij meisjes. Maar ook dit gegeven is 
stabiel gebleven. Bij steelgedrag geeft zij aan dat dit zelden voorkomt in de leefgroep. Maar indien het 
voorkomt is dit hoofdzakelijk jongens die dit gedrag stellen. Vandalisme binnen de instelling is nog 
nooit voorgekomen in haar leefgroep. 
 
Middelengebruik komt zeer vaak voor in de leefgroep. Bij jongens is dit hoofdzakelijk alcohol 
gebruik, bij de meisjes drugsgebruik. Men werkt aan het probleem achter het middelengebruik, 
daarmee dat het middelengebruik in de beginfase van het proces nog vaak voorkomt. Indien dit 
drugsgebruik een hoofdproblematiek wordt, wordt er ingegrepen en wordt deze cliënt doorgestuurd 
naar een afkickcentrum. Opvallend hierbij is dat er wel meer middelengebruik voorkomt dan vroeger. 
 
De geïnterviewde ervaart dat de meisjes in haar leefgroep zichzelf een negatiever zelfbeeld 
toeschrijven. Dit, omdat de meisjes meer bezig zijn met hun zelfbeeld dan de jongens. Hierbij is de 
invloed van groepsdruk niet te onderschatten. De periode wanneer ze het meeste bezig zijn met hun 
zelfbeeld is rond hun veertiende levensjaar. Deze periode wordt afgesloten wanneer ze de leeftijd van 
achttien bereikt hebben. Ze zijn dan de puberteit ontgroeid staan nu sterker in hun schoenen. 
 
Automutilatie wordt gezien als een stiekeme uitingsvorm van de problematiek. Dit komt enkel voor bij 
meisjes, jongens zijn directer in het aangeven van hun gevoelens en problemen. Ze geeft wel aan dat 
automutilatie voorkomt met periodes. Indien een meisje dit gedrag stelt, gebeurt het vaak dat een 
andere cliënte dit gedrag overneemt. 
 



 
 

Geweld is sinds 2001 sterk gedaald in de leefgroep. Dit omdat er sindsdien een strenge richtlijn vanuit 
de instelling gehanteerd wordt. Bij de intake of aanmelding van een cliënt wordt er een 
agressiecontract ondertekend. Hierbij wordt afgesproken dat fysiek geweld ten strengste verboden is. 
Indien dit gedrag gesteld wordt, gaat men samen zitten met de consulent en het multidisciplinair team. 
Dan wordt bekeken of de behandeling al dan niet stopgezet wordt. Hierdoor is fysieke geweld sterk 
gedaald de laatste jaren. 

1.9 INTERVIEW MAATSCHAPPELIJK ASSISTENTE  

Deze persoon is van opleiding maatschappelijk assistente. Binnen haar opleiding koos ze ervoor om de 
optie Sociaal Cultureel werk te volgen. Tijdens haar stage werkte ze ook al met onze doelgroep. Ze 
deed haar stage in het jeugdwelzijnswerk. Daar kwamen zowel jongens als meisjes voor een zinvolle 
vrijetijdsbesteding en voor educatieve activiteiten. 
 
Ze werkt in een organisatie voor voortrajecten. Dit zijn projecten voor jongeren uit het deeltijds 
onderwijs die noch arbeidsrijp, noch arbeidsbereid zijn. Vaak missen deze jongeren kansen doordat ze 
zich bevinden in een kluwen van persoonlijke problemen, sociale problemen en familiale problemen. 
Deze jongeren hebben dus zeker een speciale aanpak nodig. Deze vraag naar een specifieke aanpak 
wordt beantwoord door de voortrajecten. Voortrajecten zijn projecten die in tijd zijn afgebakend. Ze 
zijn er dus voor jongeren met een tekort aan arbeidsmotivatie. Door middel van een opleidings- en 
vormingsaanbod gaat de voorziening samen met deze jongeren op zoek naar hun identiteit. Op deze 
manier is het de bedoeling om de jongeren te activeren, structuur te scheppen, hun identiteit verder te 
ontwikkelen, toekomstperspectieven te leren zien,…De jongeren waarmee ze werkt zijn tussen 14 en 
18 jaar. Het gebeurt ook dat ze werkt met jongeren die door de jeugdrechter in een instelling geplaatst 
werden. Over het algemeen komt ze tijdens haar werk het meeste in contact met jongens. Toch zijn er 
ook meisjes aanwezig. 
 
De geïnterviewde wou graag met jongeren werken. Ze koos voor dit beroep omdat ze graag jongeren 
met minder kansen hulp wou bieden om te emanciperen op de arbeidsmarkt en in de maatschappij. Ze 
vindt het boeiend om samen met deze jongeren aan de hand van aangepaste methodieken een traject af 
te leggen waardoor de jongeren uiteindelijk succesvol op de arbeidsmarkt terecht komen en kunnen 
functioneren in de maatschappij. Volgens haar draagt terecht kunnen op de arbeidsmarkt enorm bij aan 
het feit of iemand goed kan functioneren in de maatschappij. 
 
Ze haalt aan dat het niet altijd even gemakkelijk is gemotiveerd te blijven in dit beroep. Je moet sterk 
in je schoenen staan omdat het soms erg frustrerend kan zijn om keer op keer het deksel op de neus te 
krijgen als je enorm je best doet om jongeren te motiveren en het lukt niet. Verder haalt ze nog enkele 
capaciteiten aan die volgens haar belangrijk zijn wil je dit beroep goed uitoefenen. Zo is het volgens 
haar belangrijk dat je creatief bent, dat je feeling hebt met de jongerencultuur, dat je je kan inleven in 
de jongeren, dat je een groot empathisch vermogen moet hebben, dat je heel veel geduld moet 
hebben,… Een heel belangrijke capaciteit volgens haar is dat je de krachten en de positieve punten van 
de jongeren moet benadrukken in plaats van de negatieve. 
 
Voor deze maatschappelijk assistente is het moeilijk om een keuze te maken of ze nu liever met 
jongens of met meisjes werkt. Om een algemeen antwoord te geven op deze vraag zegt ze mij dat ze 
het liefst werkt met jongeren in het algemeen die vooruit willen. Volgens haar staan meisjes over het 
algemeen meer open voor dialoog en mee werken. Toch zijn de meisjes eerder huichelachtig en laten 
zijn allerhande probleempjes hun gedrag, meewerken, functioneren beïnvloeden. Jongens zijn directer. 
Ook tegen de begeleiding. Alhoewel ze vaak moeilijker mee te krijgen zijn in het begin, werken ze 
goed mee. Eens je ze “aan je kant” hebt verloopt de samenwerking vrij vlot. Jongens zijn ook minder 
beïnvloed door problemen. Ze zijn meer gesloten over hun problemen of gaan hier gewoon op een 
meer nuchtere manier mee om dat meisjes. 
 



 
 

Meisjes zijn meer bezig met het sociale. Er zijn altijd wel ruzies onder elkaar of op school. Jongens 
proberen zich eerder te bewijzen. De maatschappelijk assistente spreekt over “haantjesgedrag”. Ze 
willen stoer over komen door te roken, kattenkwaad uit te halen, op stap gaan,… 
 
Ze zegt dat ze niet echt een andere aanpak voor jongens heeft dan voor meisjes. Volgens haar is de 
aanpak persoonsgericht en niet seksegericht. Groepsgrootte of aard van de activiteit zal eerder de 
aanpak beïnvloeden. Dit is ook opgenomen in de visie van de organisatie. 
Ze merkt zowel bij jongens als bij meisjes fysiek en verbaal geweld. Het is wel zo dat fysieke agressie 
door jongens door de groep meer aanvaard wordt dan fysieke agressie door meisjes. Jongens durven 
wel eens sneller agressief uit de hoek te komen. Al te vaak worden dingen uitgevochten in plaats van 
uitgepraat. Jongens uiten ook vaak hun woede door impulsief fysiek geweld te gebruiken. Hetzij soms 
ten opzichte van anderen of ten opzichte van dingen (vandalisme). Meisjes zijn minder snel agressief. 
Geweld gebeurt volgens haar ook frequent maar meer gepland en niet zo impulsief als bij jongens. 
Bijvoorbeeld: “Dat meisje verleidde mijn lief, dus ik ga ze met een paar vriendinnen na school een 
lesje leren.” Het geweld lijkt dus meer doordacht. Meisjes mokken, grommelen, wenen,… ook veel 
meer dan jongens. 
 
Voor de geïnterviewde is het moeilijk te zeggen of jongens meer criminele feiten plegen dan meisjes. 
Ze heeft de indruk dat jongens meer pochen over hun crimineel gedrag. Meisjes houden het vaker 
verborgen. Zeker ten aanzien van een opvoedkundige.  
 
We hadden het met haar over een aantal gedragingen van de jongeren die wij zien als “stout en 
gemeen”. Hieruit kon ik volgende dingen besluiten. Liegen gebeurt zowel door jongens als door 
meisjes. Jongens zullen wel over andere dingen liegen dan meisjes. Jongens zullen ook eerder 
toegeven en hun straf aanvaarden. Pesten is volgens haar meer iets voor meisjes. Jongens kunnen ook 
hard zijn maar vergeten ook sneller. In verband met seksueel overschrijdend gedrag vertelde ze dat ze 
hier niet echt ervaring mee had. Ze vertelde wel dat er steeds meer over gesproken wordt. Natuurlijk 
pas wanneer er een vertrouwensband is. Ze vertelde wel dat de seksueel actieve leeftijd duidelijk zakt. 
De jongeren beginnen dus vroeger aan seks. 
Volgens haar stelen zowel jongens als meisjes. Jongens zullen het eerder toegeven en stelen ook 
andere dingen dan meisjes. Het is bij vandalisme ook zo dat dit zowel door jongens als door meisjes 
gedaan wordt. Alleen zullen jongens vaak iets extremer hierin gaan. Meisjes schrijven bijvoorbeeld op 
voorwerpen met alcoholstift terwijl jongens wel eens een vuilbak in brand durven steken. Bij het 
middelengebruik vertelde de maatschappelijk assistente dat dit zowel bij jongens als bij meisjes 
voorkomt. Meisjes experimenteren eerder in een andere context. Bijvoorbeeld als ze op stap gaan en 
“erbij willen horen”. In middelengebruik is zeker een stijging te merken.  
Het zelfbeeld is zowel bij de jongens als bij de meisjes zeer laag in deze groepen. Automutilatie is iets 
dat kan optreden als gevolg van een laag zelfbeeld. Automutilatie komt zowel bij jongens als bij 
meisjes voor maar onder andere vormen. Jongens zullen zichzelf een tatoeage zetten terwijl meisjes 
eerder zullen snijden en krassen. Verschillende doelen tussen jongens en meisjes zijn dus te merken. 
Bij meisjes komt er minder snel fysiek geweld voor. Jongens zijn hierin impulsiever. 

1.10 INTERVIEW SOCIAAL ASSISTENTE VAN DE JEUGDRECHTBANK 

Deze persoon is afgestudeerd aan de sociale school als sociaal assistent. Toen ze afstudeerde heeft ze 
eerst een paar jaar gewerkt als opvoedster. Ze is op dit moment werkzaam in de sociale dienst van de 
jeugdrechtbank waar ze werkt met zowel jongens als meisjes. Ze volgt jongeren die een maatregel 
opgelegd kregen door de jeugdrechtbank. Bij deze jongeren zijn er ook die opgenomen zijn in gesloten 
instelling zoals in Mol en Beernem. 
 
Ze werkt enkel met jongeren die een maatregel opgelegd hebben gekregen door de jeugdrechter. Ze 
werkt vooral met de jongste kinderen. Vroeger werkte ze ook met oudere kinderen, maar omdat ze nu 
nog maar halftijds werkt is dit veranderd. Ze werkt vooral met grote gezinnen met kleine kinderen. In 
deze gezinnen is er sprake van een problematische opvoedingssituatie. Ze heeft ook ervaring met 
jongeren die een MOF hebben gepleegd omdat ze hier vroeger ook mee werkte. Dit doet ze nu niet 



 
 

meer omdat er bij haar een nieuw experiment loopt waarbij dit wordt opgesplitst: twee consulenten 
doen alle POS-dossiers en de andere twee alle MOF-dossiers.  
 
Ze is in de sociale richting gegaan omdat haar broer dit ook deed en omdat het haar fijn leek om met 
mensen te werken. Belangrijke capaciteiten voor het beroep wat ze doet zijn zich kunnen inleven in 
anderen en sociaal zijn. Daarnaast is het belangrijk dat je de dingen die je tegenkomt van je af kunt 
zetten. Ze zegt dat ze regelmatig serieuze problemen tegenkomt en dat als je dit mee naar huis neemt 
je dit werk niet lang kunt volhouden. Als je bijvoorbeeld huisbezoeken moet doen bij ouders waarvan 
hun kind is weggenomen is het belangrijk om sterk in je schoenen te staan. 
 
Deze persoon is geen opvoedster. Haar job bestaat eruit om de hulpverlening te coördineren. Ze moet 
kijken wat het kind of de jongere nodig heeft om verder te kunnen ontwikkelen. Ze doet dus niet echt 
aan directe hulpverlening maar zorgt ervoor dat iedereen op elkaar is afgestemd. Ze moet de 
hulpverlening dus starten. Zo moet ze bijvoorbeeld jongeren aanmelden als ze thuisbegeleiding nodig 
hebben of naar een dagcentrum moeten. Een ander belangrijk onderdeel van deze job is het regelmatig 
evalueren. Er wordt dan gekeken of de juiste oplossing of hulp is gekozen en of de kinderen niet iets 
anders nodig hebben.  
 
Ze merkt zeker verschillen in gedrag tussen jongens en meisjes. Over het algemeen zijn meisjes 
moeilijker om mee te werken. Dit merkt ze vooral in gesprekken met hun. Deze gesprekken lopen 
vaak veel moeilijker dan met jongens. Jongens zijn meer rechtuit terwijl meisjes vaker te koppig zijn 
om iets te zeggen. Bij meisjes duurt het ook veel langer om hun vertrouwen te winnen, zegt ze. Ze 
merkt ook dat meisjes veel vaker met meerdere problemen zitten, er is vaak veel meer aan de hand. Bij 
jongens gaat het in de meeste gevallen maar om één probleem. Bij jongens komen natuurlijk ook wel 
meer problemen voor maar ze ziet toch vaker jongens die bijvoorbeeld één of twee feiten plegen maar 
waar voor de rest thuis niets aan de hand is. Deze jongens gaan dan bijvoorbeeld in groep of onder 
invloed van drugs of alcohol aan steaming doen. Ze functioneren dan vaak wel nog goed zowel thuis 
als op school. 
 
Ze hanteert geen andere aanpak bij jongens of meisjes. Dit hangt af van situatie tot situatie. Sommige 
jongeren praten helemaal niet snel, anderen dan weer wel. Het is belangrijker om te kijken naar het 
individu, zijn of haar karakter en persoonlijkheid. In het begin is dit niet gemakkelijk en is het altijd 
wat aftasten. 
 
Ze merkt bij jongens en meisjes agressief gedrag. Bij jongens uit zich dit vaker op fysiek vlak terwijl 
meisjes meer verbaal agressief worden. 
 
Er zijn ook veel meer jongens die een MOF hebben gepleegd dan meisjes. Het is eerder uitzonderlijk 
dat er een dossier van een meisje binnenkomt met feiten. Dit is eerder uitzonderlijk. Het meest 
voorkomende bij meisjes zijn problematische opvoedingssituaties of combinaties. Een meisje kan 
bijvoorbeeld bij de jeugdrechtbank komen omwille van een problematische opvoedingssituatie maar 
daarnaast ook nog met andere problemen zoals druggebruik, seksueel grensoverschrijdend gedrag, 
enzovoort. 
 
Stelen, vandalisme en geweld komt het meeste voor bij jongens. Liegen komt ongeveer evenveel voor 
bij beide geslachten, net zoals middelenmisbruik. Hier merkt ze wel dat meisjes tegenwoordig meer en 
meer met middelenmisbruik bezig zijn in vergelijking met vroeger. 
Meisjes zitten ook vaker met een negatief zelfbeeld. Ze voelen zich minderwaardig en hebben hier 
meer problemen rond. Er is dan ook duidelijk meer automutilatie bij meisjes. Bij jongens komt dit 
amper voor. 
 
Seksueel overschrijdend gedrag ziet ze het meest bij meisjes. Iets wat heel vaak terugkomt is dat ze 
meestal zelf ooit slachtoffer zijn geweest van seksueel misbruik of overschrijdend gedrag. Als ze dit al 
hebben meegemaakt zijn ze op latere leeftijd vaak een gemakkelijke prooi en gaan ze zelf ook veel 
vaker over de grenzen. 



 
 

2 Bijlage: Verslagen ISP 

2.1 VERSLAG BEZOEK ‘ALTRA JEUGDZORG’  OP 3-11-08 

Onze contactpersoon van deze voorziening is de teamleider van de moeder-kindgroep.  
 
Binnen de moeder-kindleefgroep, is er een afdeling ‘opname-observatie’, waar 6 moeders tussen 18 en 
23 jaar terecht kunnen. Er zijn maar zes plaatsen in deze observatieleefgroep om het overzicht te 
bewaren. Zij verblijven dag en nacht in de observatieleefgroep. ’s Nachts is er geen toezicht. 
 
Meestal hebben de meisjes een heel verleden. Zij zwierven op straat, raakten zwanger en hadden hulp 
nodig. Zij zochten dan hulp bij Altra. Maar niet alle meisjes leefden op straat, sommigen kwamen ook 
van een instelling of van hun eigen thuis. 
Toch zijn de problemen van de meisjes heel uiteenlopend. Opvallend is dat er veel meisjes die hulp 
zoeken bij Altra het slachtoffer zijn van foute vriendjes, problemen met stiefouders, slachtoffer van 
mishandeling en incest. Bij deze meisjes is er niet veel druggebruik. 
Een psychische stoornis zoals depressie of borderline kan voorkomen. Maar bij vermoeden hiervan, 
kunnen de meisjes doorverwezen worden en zo meer specifieke hulp krijgen. Dit ook omdat het veel 
begeleiding vraagt van de maatschappelijk werkers wanneer een meisje een psychische stoornis heeft. 
Altra heeft wel een opnameplicht, maar heeft een contra-indicatie van IQ groter dan 80. Dit ook omdat 
meisjes met een IQ minder dan 80 meer specifieke en langere begeleiding nodig heeft. 
 
Het gemiddelde zelfbeeld van de meisjes is niet zo hoog bij het begin van de opname. Ze vertellen 
liever niet aan andere mensen dat ze hulp krijgen bij Altra. Maar dit zelfbeeld groeit gedurende de 
opname. 
Tijdens de opname komt er geen automutilatie of zelfmoord(pogingen) voor, omdat er hier veel 
controle naar is. 
 
De jonge moeders kunnen samen met hun kind hier zes tot twaalf weken verblijven. Tijdens deze 
weken worden de meisjes geobserveerd met als doel een snelle doorstroom naar andere plaatsen waar 
zij verder geholpen kunnen worden. 
Elk meisje heeft een eigen ruimte waar ze samen met haar kindje leeft. De keuken delen ze met een 
ander meisje. Er is een gezamenlijke woonkamer, waar er soms wel conflicten ontstaan tussen enkele 
meisjes. Wanneer dit uit de hand loopt, kan het meisje ontslag krijgen van drie dagen. Dit wil zeggen 
dat ze drie dagen naar huis moet (als dit mogelijk is) of naar een noodadres. Na deze drie dragen wordt 
de hulpverlening verder gezet. 
Het gebruik van geweld, bedreiging of alcohol gebeurt weinig. Dit is wel erg afhankelijk van de groep 
meisjes. Wanneer dit toch gebeurt, volgt er een sanctie. 
Pesten gebeurt er wel eens. Dit is heel lastig om duidelijk en helder te krijgen, omdat dit niet zo 
zichtbaar is als geweld of bedreiging. Bij vermoeden van pesten, worden er groepsgesprekken gevoerd 
met de meisjes. 
 
In de moeder-kindleefgroep werken er vier maatschappelijk werkers. Zij begeleiden en ondersteunen 
de meisjes. Elk meisje heeft één individuele begeleider. Er wordt dus vooral individueel gewerkt met 
de jonge moeders. Deze individuele begeleider probeert, via gesprekken en video-opnames, zoveel 
mogelijk te weten te komen over het meisje en haar relatie met haar kindje. Door de interactie tussen 
moeder en kind goed te observeren, kunnen de werkers veel te weten komen. Er kunnen signalen 
gegeven worden dat er iets meer aan de hand is. Altra geeft dan advies om deze interactie te 
verbeteren. 
 
Bij de gesprekken tussen de jonge moeders en de maatschappelijk werkers, mag de vader van het 
kindje ook aanwezig zijn. Als de vader dit wil, stimuleert Altra dit ook. Opvallend is dat de vaders ook 
vaak jong(er) is. 



 
 

De ouders van het meisjes worden wekelijks gebeld. Altra vraagt aan de ouders om éénmaal per week 
op bezoek te komen. De maatschappelijk werker praat en belt ook met hen. 
De meisjes komen weinig uit traditionele gezinnen. Het gezin waar de meisjes uit komen zijn vaak 
nieuwsamengesteld waar moeder een nieuwe vriend heeft. De stiefvader is dan vaak het probleem. 
Ook gebrek aan liefde en steun van de moeder is een vaak voorkomend probleem bij deze meisjes. 
Wanneer de ouders niet willen meewerken aan de gesprekken, dwingt Altra hen niet. De 
maatschappelijk werker wijst hen wel op hun verantwoordelijkheid. Altra zoekt daarna naar een ander 
steunpunt in het sociale netwerk van het meisje, dat ook een belangrijke steun moet worden na de hulp 
bij Altra. 
 
De meisjes kunnen zich niet rechtstreeks aanmelden bij Altra. Zij kunnen via school, 
streetcornerwork,... naar Bureau Jeugdzorg doorverwezen worden, die op hun beurt de meisjes 
doorverwijzen naar Altra. De meisjes gaan dus altijd via Bureau Jeugdzorg naar Altra. 
Bureau Jeugdzorg is een landelijke voorziening met als belangrijkste taak jongeren doorverwijzen naar 
de juiste voorzieningen waar zij verder geholpen kunnen worden. 
Altra geeft na de observatie advies aan Bureau Jeugdzorg voor verdere hulp aan het meisje. Bureau 
Jeugdzorg kan het meisje dan verder doorverwijzen naar een hulpverlening voor specifieke hulp. 
 
De aanmeldingen van meisjes bij Altra zou in oktober/november groter zijn dan in het voorjaar. 
Volgens onze contactpersoon worden veel meisjes zwanger rond april/mei. Het is dan warmer weer, 
langer licht. Ze ziet dit elk jaar opnieuw terugkomen. 
 
Er werken meer vrouwen (98%) dan mannen (2%) bij Altra. Onze contactpersoon is het hoofd van de 
moeder-kindleefgroep. Zij geeft toe dat ze liefst ook een paar mannen in de leefgroep heeft werken als 
mentor. Omdat het voor de vriendjes van de jonge moeders prettiger zou zijn en omdat de meisjes dan 
ook leren dat mannen ook zorgzaam kunnen zijn. 

2.2 VERSLAG BEZOEK NO LIMIT OP 4-11-2008 

• Werking van de voorziening 
 
Hun doelpubliek zijn jongeren van 15 tot en met 24 jaar. Niet iedereen is welkom, het is op 
uitnodiging dat de jongeren naar deze plek mogen komen. Het is dus geen vrij buurthuis.  
Het doel dat deze organisatie voor ogen heeft is jongeren van straat houden en hen bijschaven. Het is 
een preventief project. Het hoort onder de koepel welzijn. 
 
Iedere jongere heeft zijn traject en tijdens dit traject wordt hij bijgeschaafd en zorgen ze er voor dat de 
jongere een doel in zijn leven krijgt. Ze halen bij wijze van spreken de ruwe kantjes eraf. In het begin 
krijgen alle jongeren individuele begeleiding van stagiairs en pedagogisch medewerkers. Deze 
pedagogisch medewerkers houden zich bezig met de privézaken van de jongeren (hun gezin, 
schoolcarrière, job, …). Ze willen het traject doen lijken op gewoon naar hun werk gaan. De jongeren 
hebben ook niet het gevoel dat dit een ‘buurthuis’ is omdat alles er zo professioneel aan toe gaat.  
 
De voorziening is iedere avond open en organiseert verschillende workshops zoals streetdance, zingen, 
theater, ballet, …  Alle workshops zijn volledig gratis, de organisatie wordt gesubsidieerd door de 
overheid. Ook al het materiaal aanwezig in het gebouw (het gaat hier om zeer duur opname materiaal, 
muziekinstallaties, het gebouw op zich) zijn in bruikleen bij de overheid.  
 
De organisatie gebruikt muziek als lokmiddel om de jongeren van straat te houden. Ze willen hen 
geduld leren hebben en ook leren hoe ze moeten samenwerken met elkaar. Dit zijn namelijk ook 
dingen die ze moeten kunnen in school of in andere situaties.  
De begeleiding maakt ook gebruik van regels en consequenties. Wanneer er fysiek geweld gebruikt 
wordt, zullen de betrokken jongeren onmiddellijk worden buitengezet. Zij weten dit ook, hierdoor 
komt geweld niet vaak voor. Ook wilt de begeleiding een vertrouwensband creëren met de jongeren 



 
 

maar ook met de buurt, daarom wordt er contact gehouden met het gezin. Er werken hier vooral 
ervaringsmedewerkers en sociaal pedagogisch medewerkers.  
 
De jongeren die hier terecht komen zijn vaak agressief, willen de waarheid niet onder ogen zien 
(namelijk dat rondhangen op straat niet de beste keuze is). Het zijn vooral jongeren met een 
Antilliaanse of Surinaamse afkomst. De oorzaak hiervan is dat deze woonwijk werd opgericht op 
hetzelfde moment dat Suriname onafhankelijk werd. Daarom zijn er veel mensen verhuisd naar 
Nederland. Volgens de begeleiding is dit de ruigste buurt van Amsterdam. ’s Avonds is er veel 
prostitutie, lopen er veel drugsdealers- en verslaafden rond, zijn er steekpartijen,… In het gebouw zijn 
is nochtans nooit iets gebeurd. 
 
• informatie in functie van ons project 
 
Er zijn zowel jongens als meisjes die naar deze organisatie komen en hun gedrag verschilt niet 
opvallend van elkaar. Daarom is er ook geen verschillende aanpak tussen jongens en meisjes maar 
wordt er vooral gekeken naar de individuele persoon, wat hij nodig heeft en vooral wat hij zelf wil. 
Door vraaggericht te werken ontplooien sommigen jongen zich hier echt.  
Het verschil tussen jongens en meisjes is wel dat jongens altijd ‘de stoere gast’ willen zijn. Toch 
proberen meisjes hoe langer hoe meer ook hun mannetje te staan. Het valt wel op dat meisjes geniepig 
kunnen zijn en niet altijd even goed kunnen samenwerken met elkaar. Zij roddelen achter elkaars rug, 
terwijl jongens met elkaar op de vuist gaan. De feiten die jongens plegen op straat (bijvoorbeeld 
druggebruik, geweld) zijn ongeveer dezelfde als de feiten die meisjes plegen. Het enige opvallende 
verschil is dat meisjes vaak in een loverboy circuit terecht zijn gekomen.  
Veel van de jongeren zijn bezig met criminaliteit maar wanneer zij zich aansluiten bij de organisatie 
laten zij deze bezigheden achter zich. Ze hebben dan iets anders om zich mee bezig te houden, 
namelijk muziek. De begeleiding vindt dan ook dat criminaliteit onder jongeren iets is wat voorkomt 
uit verveling en daarom willen zij verveling tegemoet gaan. 
De criminaliteit in deze buurt is geleidelijk aan af aan het nemen. Dit hangt af van de generatie 
jongeren en verschilt dus ieder jaar opnieuw.  
De ouders worden ook betrokken bij het traject, zij komen kijken wanneer hun kind moet optreden. Er 
is ook een nieuwe tendens, namelijk ‘laten zien wat je kan’. De jongeren willen aan hun vrienden en 
familie laten zien wat zij allemaal geleerd hebben en wat ze kunnen. Er wordt hier dus alleen gewerkt 
met het positieve en niet gewezen op wat ze niet kunnen.  

2.3 VERSLAG  BEZOEK SPIRIT OP  4-11-2008 

• Werking van de voorziening 
 
Spirit is een overkoepelende voorziening die uit meerdere voorzieningen bestaat. Spirit behoort tot de 
koepel Jeugdzorg.  
De voorzieningen van Spirit zijn: 

• Begeleid Zelfstandig Wonen: vanaf 16 jaar. 
• ’t Rad: hier wordt er ook met het gezin gewerkt. 
• Spoedhulp: wanneer een snelle uithuisplaatsing nodig is. 
• Pleegzorg: wanneer het kind of de jongere na de hulpverlening niet meer naar huis kan. 
• Halt: dit is in samenwerking met de politie. 
• R’n’B: een buurthuis voor vrijetijdsbesteding. 
• NPT: Nieuwe Perspectieven Terugkeer: jongeren die vaak in contact komen met de politie. 

Hier worden ze 9 maanden begeleid.  
• NPP: Nieuwe Perspectieven Preventief: hier wordt er preventief gewerkt. Vooral wanneer er 

problemen thuis zijn.  
• NP: Nieuwe Perspectieven: dit bestaat uit twee verschillende delen 

o Opvang van jongeren van 6 tot en met 18 jaar: wanneer het thuis niet meer goed gaat. 
De begeleiding duurt hier zes maanden. 



 
 

o Hulpverlening voor jongeren van 12 tot en met 23 jaar. 
 
Wij zijn langs geweest bij de voorziening ‘Nieuwe Perspectieven’. Deze voorziening is specifiek voor 
jongeren van 12 tot en met 23 jaar. Hier komen jongeren terecht die minimum twee maal met de 
politie in contact zijn gekomen. Ze hebben problemen op school en thuis en staan er vaak alleen voor. 
Ze vinden geen werk en hebben vaak de verkeerde vrienden. 
 
Er wordt gewerkt aan de hand van de systeemtheorie. De begeleiders gaan kijken wat de zwakke en 
sterke punten van de jongere zijn en gaan zo doelen opstellen. Ze passen het bolletjesschema toe. Dit 
schema is hetzelfde als de bij ons gebruikte netwerkcirkel. Het doel is een kader brengen rond het 
leven van de jongere. Ze willen ook de mensen in het systeem mobiliseren om mee te werken. Heel 
uitzonderlijk is er een cliënt zonder systeem (bijvoorbeeld een dakloze jongere zonder familie en 
vrienden).  
 
Het programma bestaat uit twee onderdelen. De eerste drie maanden wordt er intensief gewerkt. De 
begeleider heeft acht uur per week tijd met zijn cliënt. In deze tijd wordt er drie weken onderzoek 
gedaan naar het netwerk, er wordt contact opgenomen,… Na deze drie weken worden er doelen 
opgesteld. Ze creëren een laagdrempelig handelingsplan. Na deze drie maanden is er nazorg. Dit 
betekent dat de begeleider vier uur per week met zijn cliënt doorbrengt. In deze tijd wordt gekeken of 
de doelen zijn bereikt.  
 
Het is vrijwillige hulpverlening. Het kan wel altijd doorverwezen zijn door de jeugdrechter. Maar als 
de jongere niet wilt meewerken, wordt hij teruggestuurd. De jongere geeft ook zelf aan waaraan hij 
wilt werken. Aanmelding kan ook door de jongere zelf, de ouders, de school, vrienden, enzovoort. 
Ze werken ambulant. De begeleiders gaan ook langs bij het gezin en de school. Maar de jongere staat 
gedurende het traject centraal. Wanneer blijkt dat het probleem bij een bepaald deel van het systeem 
veel groter is dan wordt de jongere en zijn gezin doorverwezen.  
Ook werken ze oplossingsgericht. 
 
Ze nemen zowel jongens als meisjes op. Er is een contra-indicatie, namelijk ze nemen geen 
verslaafden op jongeren met een psychiatrische problematiek aan. Deze doelgroepen worden 
doorverwezen naar andere voorzieningen (vaak onder de koepel Spirit). Ook moeten de jongeren een 
bepaald IQ hebben, namelijk 80, maar hier wordt flexibel mee omgegaan. Deze contra-indicatie is er 
omdat volgens de voorziening jongeren met een IQ lager dan 80 een heel ander traject nodig hebben.  
 
• Informatie in functie van ons project 
 
Er zijn duidelijke verschillen tussen jongens en meisjes. De meest voorkomende problemen bij 
jongens zijn: stelen, ruzie thuis, mishandeling en blowgedrag. Ook gebruiken zij vaak fysieke en 
verbale agressie. Ze willen stoer zijn in de ogen van hun vrienden.  
Bij de meisjes zijn de meest voorkomende problemen: terechtkomen in een loverboycircuit, 
tienerzwangerschap, een tekort aan weerbaarheid en een laag zelfbeeld. 
 
Er is onbewust toch een verschil in aanpak tussen jongens en meisjes. Maar de begeleiding kijkt 
vooral naar het individu. Het traject is voor iedereen anders en moet afgestemd zijn op de persoon. De 
begeleiding werkt ook met de positieve krachten, wat de jongere dus wel kan.  
 
Er is een stijging van misdaden bij meisjes volgens de begeleiders, bijvoorbeeld vechten komt nu veel 
vaker voor bij meisjes. Over het algemeen gebeuren er meer misdaden bij jongens, maar de opkomst 
bij meisjes is aanzienlijk groot. Opvallend is dat de meisjes die deze misdaden plegen het wel nog 
goed doen op school en de jongens die deze misdaden plegen het slecht doen op school.  
 
Meisjes liegen ook meer. Ze willen niet meteen de waarheid weergeven en zijn meer afwachtend. Dit 
is vaak te wijten aan hun Borderlineproblematiek of hechtingsproblematiek. Bij pesten of uitsluiten is 
er geen duidelijk zichtbaar verschil. Er is wel veel agressie, vooral naar ouderen toe (leerkrachten, 



 
 

ouders). Vandalisme wordt vooral gepleegd door blanke jongens, minder door blanke meisjes. Ook bij 
het middelengebruik valt verschil tussen jongens en meisjes niet op. Wat wel opvalt is dat harddrugs 
en alcohol weinig voorkomen en dat het vooral gaat om blowgedrag (marihuana roken). Automutilatie 
komt niet vaak voor. Geweld is veel meer bij jongens, toch komt het meer en meer bij meisjes voor. 
Seksueel gedrag is ook steeds zeer verschillend en heeft geen opvallend terugkerend patroon.  
 
Veel problemen zijn cultuurbepaald. In deze voorziening komen vooral Antilliaanse en Surinaamse 
jongeren. Sommige problematieken komen daarom niet voor, bijvoorbeeld Anorexia. Andere 
problematieken komen wel vaker voor zoals éénoudergezinnen. Bij Antilliaanse en Surinaamse 
jongeren is het niet vreemd om hun vader niet te zien of er geen contact meer mee te hebben. Bij 
Marokkaanse jongeren zal dit dan weer heel uitzonderlijk voorkomen. Bij éénoudergezinnen zijn er 
veel meer criminele jongeren. 80% van de jongere uit deze gezinnen houden zich bezig met criminele 
activiteiten. Dit komt omdat de kinderen vaak voor zichzelf moeten zorgen en geen ondersteuning van 
hun gezin hebben. Ook zijn er meer problemen bij jongeren die uit nieuw samengestelde gezinnen 
komen, omdat zij niet altijd overeenkomen met de nieuwe leden van het gezin.  

2.4 VERSLAG BEZOEK STREETCORNER OP  6-11-2008 

• Werking van de voorziening 
 
In principe werkt Streetcorner met jongeren tussen 12 en 23 jaar, maar in de praktijk werken ze vooral 
met zowel jongens als meisjes tussen 18 en 23 jaar. De reden hiervoor is dat jongeren tot 18 jaar onder 
het Bureau Jeugdzorg vallen. De problematieken die voorkomen bij deze jongeren zijn onder andere 
psychiatrie, dak- thuislozen, verslaving, licht verstandelijke handicap,… De jongeren moeten minstens 
op drie gebieden tegelijk hulp nodig hebben, anders worden ze doorverwezen. Ze hanteren zeven 
leefgebieden: 
* wonen, school, arbeid (daklozen, schoolverlaters) 
* gezondheid 
* contact met justitie 
* financiën (schulden) 
* sociaal (weinig vrienden/familie) 
* vrije tijd (dagbesteding) 
* drugsgebruik 
Het is vrijwillige hulpverlening. Jongeren komen hier terecht door veldwerkers die de straat op gaan 
en een band met hen opbouwen of door mond op mond reclame. Wanneer de jongeren binnen komen, 
gaan ze een traject opzetten. Eerst is er een intake gesprek (schulden, dak- thuisloos, school niet 
afgerond,…). De begeleiders gaan dan crisisopvang bieden. Ze gaan zoeken wat bij de jongere past en 
gaan ze dan plaatsen in een bepaalde voorziening of organisatie. De jongere kan er alle tijden 
uitstappen als hij/zij dat wil, omdat het gaat om vrijwillige hulpverlening. Streetcorner kan jongeren 
doorverwijzen, maar jongeren kunnen ook doorverwezen worden naar ons door politie, dienstwerk en 
uitkering. Tot voor kort waren er wachttijden van een jaar. De jongeren bleven dan hier hangen en 
konden terugvallen in hun oude gewoonte. Het vertrouwen van de jongere in hulpverlening en in de 
maatschappij kost veel tijd en geduld. 
Tussen 10 uur en 14 uur kunnen de jongeren in de organisatie terecht om een broodje te eten, blowen, 
roken, douchen, kleren wassen, praktische dingen. Als opvoeder in deze organisatie is het heel 
belangrijk om feeling te hebben met de jongeren, hun aan het handje houden en samen met hen naar 
instanties gaan. Doordat de begeleiders samen met hen deze weg bewandelen, krijgen ze meer 
vertrouwen in de toekomst. Amsterdam is een grote stad waar het moeilijk is om werk te vinden, een 
thuis te vinden en het aanbieden van scholen. Daardoor is deze organisatie een goed initiatief om 
jongeren, die het pad even zijn kwijtgeraakt, op weg te helpen naar een beter leven. Het is van 
oorsprong een veldwerkorganisatie 
 



 
 

• Informatie in functie van ons project 
 
Meisjes melden zich niet zo snel aan, omdat de drempel voor hen hoger is. Het probleem sleept langer 
aan (loverboycircuit, zwangerschap, mishandeling). Bij hen speelt een zeker gevoel van schaamte 
mee. Loverboycircuit is dat jongens meisjes dingen aanbieden, waardoor de meisjes zich gevleid 
voelen. Daarna gaan de jongens hen onder druk zetten om op bezoek te gaan met vrienden en achter 
ramen te gaan staan. Wanneer ze hier willen uitstappen, wordt hun familie bedreigd. Dit wordt meestal 
gedaan door bendes die zeer georganiseerd zijn. Ook worden ze soms meegenomen voor smokkel. 
Jongens met een licht mentale handicap worden ook gebruikt voor smokkel. Een voorbeeld is een 
jongere die in Timboektoe zit voor smokkel en gevat is. Hij moet daar 15 jaar in de gevangenis zitten 
en Streetcorner kan niks meer voor hem betekenen. 
Jongens melden zich sneller aan. De verdeling is ongeveer 60% jongens en 40% meisjes. De 
problematieken verschillen ook tussen beide geslachten. Meisjes kampen meer met Borderline (in de 
jeugdjaren mishandeld, verwaarloosd, trauma’s), tienerzwangerschappen, prostitutie. Jongens hebben 
meer te maken met drugs. Beide geslachten kunnen kampen met schulden en psychiatrie. Agressie 
onderling komt voor. Sommige jongeren krijgen een relatie. Sommigen zijn prikkelbaar, omdat ze in 
crisisopvang slapen maar hier niet goed slapen. In het verleden zijn er ook steekpartijen geweest. Op 
straat komen ze ook vaak agressie tegen. De tolerantie van jongeren onderling daalt enorm. Ze gaan 
grenzeloos gedrag vertonen. Ze vervallen steeds sneller in agressie. Ook meisjes worden agressiever. 
Ze moeten elke dag vechten voor hun plekje. Hierdoor zijn ze hard geworden vanbinnen. Ze zijn het 
respect voor het leven en voor anderen kwijt. Dit moet terug opgebouwd worden. Meppen, slaan, 
steken gebeurt niet onder de ogen van de begeleiding, maar wel op straat en in opvangplekken.  
In Nederland is er ook een opkomst van bendes: ‘bloods’(rode sjaaltjes) en ‘crips’(blauwe sjaaltjes). 
Hier wil iedereen bijhoren, maar er terug uitstappen lukt niet zomaar. Ze kunnen gebeld worden om bij 
de baas te komen. De ‘bloods’ is begonnen in Den Haag. Ze zijn getatoeëerd met twee traantjes. 
Wanneer jongeren een sterke basis hebben (werk, huis) moeten ze niet meer steunen op de leden van 
‘bloods’. 
De jongeren vallen je niet zomaar lastig. Het is meestal groepen tegen elkaar. 
 



 
 

3 Bijlage: Bewijsformulier Internationaal Studieproject 



 
 

 



 
 

 



4 Bijlage: Artikel: Vrouwen en meisjes zijn steeds crimineler 

Vrouwen worden net zo gemeen als mannen. Steeds vaker berichten de media dat vrouwen en 
meisjes zich schuldig maken aan criminaliteit. Deze week publiceerde het Centraal Bureau voor 
de Statistiek alarmerende cijfers. "Vrouwen zijn geëmancipeerd. Dat uit zich ook in crimineel 
gedrag." 

Op haar twaalfde kreeg Marieke voor het eerst een waarschuwing van de politie. Samen met een 
vriendinnetje stal ze snoep bij een supermarkt in de buurt. De aanmaning maakte niet veel indruk op 
Marieke. Omdat haar vader veel dronk en haar ouders vaak ruzie maakten, was ze niet graag thuis. 
Tijdens haar middelbare schooltijd hing ze vaak rond in het winkelcentrum met een groepje meiden uit 
haar klas; daar rookten ze sigaretten en jointjes. Soms liepen ze de Hennes&Mauritz binnen om 
sieraden te passen en naar buiten te smokkelen. Toen Marieke probeerde om een truitje te stelen, werd 
ze betrapt en kreeg ze als straf acht uur schoonmaakwerk opgelegd. 
 
Steeds vaker worden meisjes met een vergelijkbare achtergrond als Marieke bestraft. Uit cijfers die het 
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) deze week bekend maakte, blijkt dan ook dat crimineel 
gedrag onder meisjes en vrouwen toeneemt. Het aantal verhoorde meisjes die werden verdacht van een 
misdrijf steeg tussen 1998 en 2003 met 48 procent. Tussen 1995 en 2002 steeg het aantal gedetineerde 
vrouwen met 90 procent. In de media duiken keer op keer berichten op over delicten die door vrouwen 
zijn gepleegd. 
 
In 2001 schreef De Telegraaf dat middenstanders in Amsterdam belaagd werden door georganiseerde 
meisjesbendes. Leden van deze bendes probeerden als verkoopster in de winkels te worden 
aangenomen om vervolgens "spullen te kunnen stelen, beveiligingslabels van producten te 
verwijderen, beveiligingssystemen uit te schakelen of niet af te rekenen als familie en vrienden komen 
winkelen", aldus De Telegraaf. 
 
Eind vorige maand werd bekend dat twee Marokkaanse meisjes met een vakantiebaantje bij een bank 
in Utrecht voor duizenden euro’s fraudeerden met de telefoonrekening van hun werkgever. Vanuit hun 
huis lieten ze mensen tegen betaling naar Marokko bellen. 
 
En het blijft niet bij de stereotype wetsovertredingen zoals winkeldiefstal en oplichting. De laatste 
decennia plegen vrouwen in toenemende mate vergrijpen die voorheen voornamelijk aan mannen 
waren voorbehouden. Volgens het CBS is het aandeel van meisjes dat zich schuldig maakt aan geweld 
en vernieling sinds 1960 verdrievoudigd. Moord, afpersing en drugshandel horen tegenwoordig ook in 
het rijtje van vrouwendelicten thuis. 
 
Meisjesdelinquenten 
De alarmerende berichten en de cijfers van het CBS zijn voor criminologen aanleiding om zich op het 
fenomeen van vrouwencriminaliteit te storten. Wat zijn de oorzaken van de sterke toename? En 
waardoor belanden vrouwen in de criminaliteit? 
 
Onderzoeksters Catrien Bijleveld en Samora Day, verbonden aan de Vrije Universiteit, startten 
recentelijk een onderzoek naar criminaliteit onder meisjes in de leeftijd van twaalf tot achttien jaar. 
Bijleveld en Day bestuderen de dossiers van een groep die ter behandeling is opgenomen in een 
jeugdinrichting. De onderzoeksters richten zich met name op jonge, autochtone meisjesdelinquenten. 
 
Niet alle meisjes die in de door Bijleveld en Day onderzochte jeugdinrichting zitten hebben strafbare 
feiten begaan. Day: "Sommigen zijn onder toezicht geplaatst omdat ze niet meer konden functioneren 
binnen een gezin of een gevaar waren voor zichzelf. Wij richten ons vooral op de groep die zich wel 
schuldig heeft gemaakt aan delicten. We kijken naar het soort overtredingen, 
de persoonlijkheidskenmerken en of de meisjes in recidive gaan nadat de behandeling is afgerond.” 
 
De recidive is zelfs een van de hoofdthema's van het onderzoek van Day en Bijleveld. "Van jongens 



 
 

weten we dat ze vaak weer opnieuw in de criminaliteit belanden. Over wat er met de meisjes gebeurt 
nadat ze in behandeling zijn geweest, is tot nu toe nog weinig bekend", aldus Day. "Een belangrijke 
indicator voor hoe het de meisjes na hun behandeling vergaat, is de relatie die zij al dan niet met een 
partner onderhouden. Als hun vriend zelf ook crimineel is, heeft dat natuurlijk invloed op het gedrag 
van de meisjes.”  
 
Karaktergroepen 
Catrien Bijleveld deelde op basis van eerder onderzoek meisjesdelinquenten in drie karaktergroepen 
in. Ten eerste is er de groep van meisjes die binnen hun gezin traumatische ervaringen, zoals 
mishandeling, hebben ondergaan. Deze meisjes hebben een laag zelfbeeld en vaak een laag IQ. 
Meestal begaan zij zelf ook mishandelingen. In de tweede plaats is er de groep van meisjes met een 
drugsverslaving. Om hun verslaving te bekostigen, nemen ze een toevlucht tot crimineel gedrag. Ten 
derde is er een groep van zeer beïnvloedbare meisjes, die gevoelig zijn voor de druk die hen door 
anderen wordt opgelegd. Deze meisjes plegen de delicten frequent en in groepsverband. 
 
Volgens Day heeft het grootste deel van de overtredingen die meisjes begaan te maken met diefstal en 
beroving. Geweld en vandalisme komen voor, zij het een stuk minder dan bij jongens. Day: "Hoewel 
we uit ons onderzoek nog geen conclusies kunnen trekken, is het waarschijnlijk zo dat veel meiden 
zich schuldig maken aan delicten om op die manier aandacht te vragen. Bij jongens gaat het veel meer 
om de kick. Ook hun positie binnen een groep is belangrijker.” 
 
Dat meisjes zich vaker aan delicten schuldig maken, ligt volgens Day aan de veranderende 
maatschappij. "Vroeger waren meisjes volgzaam, werd verwacht dat ze overal 'ja en amen' op zeiden. 
Tegenwoordig gedragen jongens en meisjes zich hetzelfde. Vrouwen zijn geëmancipeerd. Dat uit zich 
ook in crimineel gedrag.” 
 
Day plaatst wel een kanttekening bij de cijfers van het CBS. "Er wordt vanuit gegaan dat de 
meisjescriminaliteit is toegenomen, maar de stijging van de cijfers kan heel goed te wijten zijn aan een 
andere benadering van politie en justitie. Vroeger werd gedacht dat meisjes die delicten plegen 
problemen hadden. Zij moesten niet gestraft worden, maar behandeld. Tegenwoordig worden meisjes 
en jongens in dit opzicht gelijkwaardiger beoordeeld.”  
 
Gepaste maatregelen 
De stijging van het aantal vrouwelijke gedetineerden lijkt al concrete gevolgen te hebben. Zo werd de 
vrouwenafdeling van de Bijlmergevangenis een aantal jaar geleden opgeheven en elders een aparte 
instelling voor vrouwen in het leven geroepen. In Amsterdam berechte vrouwen worden nu in Utrecht 
ter bewaring gesteld. Volgens een medewerkster van de  Bijlmergevangenis in Amsterdam worden 
mannen en vrouwen daarmee beter gescheiden dan voorheen het geval was.  
 
Maar hoewel de cijfers over vrouwen- en meisjescriminaliteit alarmerend genoeg zijn, reageert de 
overheid nog niet met nieuw beleid. Alleen in specifieke gevallen worden gepaste maatregelen 
genomen. Zo erkent de politiek bijvoorbeeld het fenomeen van de loverboys; mannen die meisjes 
aanzetten tot prostitutie. Omdat precies bekend is om wat voor jongens het gaat en omdat deze 
loverboys altijd misbruik maken van meisjes met herkenbare, identieke karaktereigenschappen, kan 
het overheidsbeleid hier op inspelen.  
 
Het is echter onvermijdelijk dat de overheid oog krijgt voor de ontwikkelingen die gaande zijn. Zo 
moet meer geld beschikbaar komen voor vrouwelijke beveiligingsbeambten en gevangenisbewaarders. 
Als uit de cijfers blijkt dat vrouwen tegenwoordig ook in het bezit zijn van wapens en zich schuldig 
maken aan drugssmokkel, moeten vrouwen net als mannen kunnen worden gefouilleerd. 
 
Ria Wolleswinkel, universitair hoofddocent Vrouw & Recht in Maastricht, is van mening dat specifiek 
vrouwenbeleid zeer terecht is. Volgens Wolleswinkel is het echter minstens zo belangrijk om de 
instroom van vrouwen "gericht te beperken", zo stelt zij in een artikel in Nemenis, het tijdschrift over 
vrouwen en recht. De toename van het aantal gedetineerde vrouwen moet volgens haar niet als een 



 
 

"onomkeerbaar natuur(lijk)verschijnsel" worden gezien, maar als een "waarschuwingssignaal".  
 
Ondanks de grote toename blijft het zeer onwaarschijnlijk dat vrouwen mannen ooit zullen inhalen op 
het gebied van criminaliteit. Criminoloog Chris Ruthenfrans stelt dat het simpelweg een kwestie is van 
hormonen. Testosteron zou de drempel naar geweld verlagen. Dat verklaart waarom mannen rond de 
puberteit overgaan tot het plegen van delicten. Van nature ligt bij vrouwen de drempel naar 
criminaliteit hoger. Ook het CBS meldt dat criminaliteit een mannenzaak zal blijven. Nog altijd zijn 
negen van de tien verhoorde verdachten mannen.   



 
 

5 Bijlage: Artikel: Meer meisjes op criminele pad 

AMSTERDAM -  Het Openbaar Ministerie (OM) ziet een ?opvallende toename? van meisjes die het 
criminele pad op gaan. Alleen het afgelopen jaar steeg het aantal met 11  

Ook de trend van de laatste jaren dat minderjarigen in het algemeen steeds vaker crimineel worden, 
zette vorig jaar door. In 2006 werden nog 35.600 jongeren betrapt op illegale activiteiten. Vorig jaar 
waren dat er 37.900.  

De baas van het OM, Harm Brouwer, zei woensdag dat zijn verwachting dat de jeugdcriminaliteit zou 
afvlakken, niet is uitgekomen. Hij heeft er ook nog geen verklaring voor waarom meisjes zich steeds 
vaker in de criminaliteit manifesteren.  

Daar gaan we de komende tijd naar kijken, vertelt Brouwer. Wat je wel ziet is dat meisjes zich steeds 
vroeger volwassen gaan gedragen en als gevolg daarvan dus ook vroeger crimineel verdrag tonen. 
Mogelijk komt het ook door de welvaart in onze samenleving die tot verleidingen leidt. Om het 
probleem aan te pakken gaan we eerder ingrijpen en sneller straffen en berechten. Dat heeft het meeste 
effect om herhaling te voorkomen.  

 



I n h o u d  v a n  d e  C D - R O M  
 
Aangezien we in ons projectboek enkel de conclusies van de enquête hebben toegevoegd, voegen we 
voor de geïnteresseerde lezers een CD-ROM toe met volgende bestanden op: 
 
• De enquêteresultaten met vragen en antwoorden uitgeschreven (Excelbestand). 
• De enquêtereseltaten met vragen en antwoorden niet uitgeschreven (Excelbestand). 
• De verwerking van de enquêteresultaten in tabellen en grafieken (Excelbestand): 

o Samen met bespreking 
o Zonder bespreking 

• De opmerkingen van de ondervraagden omtrent de enquête (Wordbestand). 
• De opmerkingen van de ondervraagden omtrent de enquête (Excelbestand). 
• Voorbeeld van de schriftelijke enquête (Wordbestand). 
• Volledige gegevensbespreking (pdf-bestand) 


