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Onderwerp: Jeugdcriminaliteit en gezin 

 

Criminaliteit is een belangrijk probleem in de samenleving. Jongeren zijn verantwoordelijk voor 

een relatief groot percentage van het aantal delicten. Het gaat dan meestal om lichte delicten 

zoals winkeldiefstal en vandalisme, maar ook om ernstige delicten zoals het plegen van een 

overval of geweldpleging. Dat ouders invloed hebben op het gedrag van hun kinderen is een 

algemeen geaccepteerd idee. In de media horen we soms het standpunt dat niet alleen jongeren 

maar ook hun ouders op een of andere manier verantwoordelijk moeten worden gesteld als hun 

kind een delict pleegt. Maar hoeveel invloed hebben ouders als het gaat om crimineel gedrag van 

hun kinderen? En welke kenmerken van de opvoeding verhogen het risico op jeugdcriminaliteit? 

En moeten ouders worden betrokken in de aanpak van jeugdcriminaliteit? 

 

Onderzoeksvragen:  

Onderzoeksvragen die bij dit onderwerp passen zijn: 

- Wat is de invloed van het gezin op het criminele gedrag van hun kinderen? 

- Welke rol speelt opvoeding bij het ontstaan van criminaliteit door jongeren? 

- Wat zijn verschillen tussen crimineel gedrag door jongens en meisjes en welke rol speelt 

opvoeding hierbij? 

- Wat is een effectieve aanpak van jeugdcriminaliteit? 

- Kan jeugdcriminaliteit worden voorkomen door gezinsgerichte interventies? 
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