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De financiële en maatschappelijke kosten van jeugdcriminaliteit zijn substantieel.
Wetenschappers en beleidsmakers zijn dan ook geïnteresseerd in het voorkomen van
jeugddelinquentie. Van oudsher worden sportactiviteiten gezien als een middel om de
positieve ontwikkeling van jongeren te stimuleren en antisociaal gedrag van jongeren te
voorkomen. Binnen de sportcontext wordt er verwacht dat jongeren deugden kunnen
aanleren (zoals eerlijkheid, verantwoordelijkheid en discipline) die jongeren behoeden tegen
het ontwikkelen van jeugdcriminaliteit. Verder is sportdeelname gerelateerd aan verschillende
positieve ontwikkelingsuitkomsten, waaronder een betere (mentale) gezondheid. Door
het beoefenen van sport zouden jongeren ook sociaal-emotionele vaardigheden kunnen
aanleren, zoals samenwerken met leeftijdsgenoten en het omgaan met teleurstellingen.
Tot slot wordt ervan uitgegaan dat deelname aan sportactiviteiten de sociale inclusie van
jongeren en de sociale verbinding met de maatschappij kan versterken. Sport wordt in het
algemeen door jongeren ervaren als een leuke activiteit en, wanneer het wordt ingezet
als een (preventieve) interventie, als niet-stigmatiserend. Sportinterventies ter voorkoming
van jeugddelinquentie worden dan ook gezien als een unieke manier om risicojongeren
te bereiken. Tegenwoordig zijn sportinterventies over de hele wereld geïmplementeerd
om jeugddelinquentie te voorkomen. Echter, er is weinig kennis over de validiteit van
de onderliggende theoretische assumpties die het gebruik van sport in de preventie
van jeugddelinquentie ondersteunen en over de effectiviteit van dit soort interventies.
Het hoofddoel van het proefschrift was bijdragen aan de wetenschappelijke kennis over
de effectiviteit van sportinterventies ter voorkoming van jeugddelinquentie in adolescenten.
Allereerst is de relatie tussen sportdeelname en jeugddelinquentie onderzocht door
de bestaande empirische kennis samen te vatten en te testen of de relatie tussen
sportdeelname en jeugddelinquentie wordt gemodereerd door delict-, studie-, steekproefen sportkenmerken. Ten tweede zijn de effecten van sport- en bewegingsinterventies op
psychosociale uitkomsten in adolescenten gemeten met meta-analytische technieken en
gekeken of het effect van deze interventies wordt gemodereerd door uitkomst-, studie-,
steekproef- en interventiekenmerken. Ten derde is de effectiviteit van de sportinterventie
‘Alleen jij bepaalt wie je bent’ (AJB) ter voorkoming van jeugddelinquentie bij risicojongeren
geëvalueerd. Tot slot zijn de voorspellers van interventiesucces van AJB onderzocht om vast
te stellen welke kenmerken van de jongeren, de coaches en de sportcontext samenhangen
met een vermindering in risicofactoren en een versterking van beschermende factoren
voor delinquentie.
De eerste studie in dit proefschrift (Hoofdstuk 2) heeft de empirische literatuur over
de relatie tussen sportdeelname en jeugddelinquentie bij adolescenten onderzocht. De
multilevel meta-analyse bestond uit 51 gepubliceerde en ongepubliceerde studies, met
48 onafhankelijke samples, 431 effectgroottes en N = 132,366 adolescenten. De resultaten
lieten geen significante relatie (r = .005) zien tussen sportdeelname en jeugddelinquentie,
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wat betekent dat adolescente sporters niet meer of minder delinquent zijn dan nietsporters. Verschillende studie-, steekproef- en sportkenmerken modereerden de relatie
tussen sportdeelname en jeugddelinquentie. Adolescente sporters waren meer delinquent
dan niet-sporters in studies met longitudinale designs en die werden gepubliceerd in
tijdschriften die vaker worden geciteerd. Verder werden er in steekproeven die geheel
uit meisjes bestonden meer positieve associaties tussen sport en jeugddelinquentie
gevonden dan in steekproeven die geheel uit jongens bestonden. Tot slot bleek de setting
waar de sportactiviteit werd aangeboden en of het een team of individuele sport was een
modererende invloed te hebben op de relatie tussen sportdeelname en jeugddelinquentie.
Sport in een buitenschoolse setting bleek geassocieerd met minder positieve uitkomsten
dan sport in een schoolsetting. Individuele sporten werden geassocieerd met minder
delinquentie, terwijl voor teamsporten geen significant verband met delinquentie werd
gevonden. Echter, de gevonden modererende effecten waren erg klein, waarbij wordt
verwacht dat de klinische of praktische relevantie minimaal is.
De effectiviteit van sport- en bewegingsinterventies op psychosociale uitkomsten
(externaliserende problemen, internaliserende problemen, zelfvertrouwen en
schoolprestaties) bij adolescenten werd gemeten in vier individuele multilevel metaanalyses (Hoofdstuk 3). In totaal werden 57 studies met 216 effectgroottes geïncludeerd,
en de resultaten lieten significante, kleine tot gemiddelde effecten zien van sport- en
bewegingsinterventies op externaliserende problemen (d = 0.320), internaliserende
problemen (d = 0.316), zelfvertrouwen (d = 0.297) en schoolprestaties (d = 0.367) bij
adolescenten. Er werd daarom geconcludeerd dat sport- en bewegingsinterventies in het
algemeen effectief waren in het verminderen van externaliserende en internaliserende
problemen en in het verbeteren van zelfvertrouwen en schoolprestaties. Verschillende
factoren modereerden het effect van sport- en bewegingsinterventies. In de meta-analyse
naar het effect van sport- en bewegingsinterventies op externaliserende problematiek
werden er grotere effecten gevonden wanneer de interventiegroep werd vergeleken
met een controlegroep dat een andere vorm van interventie kreeg (zoals psychosociale
interventies of groepsactiviteiten). Studies met meer vrouwelijke deelnemers, studies
met klinische steekproeven en studies met quasi-experimentele designs lieten grotere
effecten van sport- en bewegingsinterventies zien op internaliserende problematiek. In
de meta-analyse naar het effect van sport- en bewegingsinterventies op zelfvertrouwen
werden grotere effecten gevonden voor interventies met (aerobe) bewegingsoefeningen
in vergelijking met interventies met sportcomponenten. De sterkte van het effect van
sport- en bewegingsinterventies op schoolprestaties werd gemodereerd door het type
meetinstrument voor schoolprestaties. Grotere effectgroottes werden gevonden voor
studies die schoolcijfers gebruikten in vergelijking met studies die gestandaardiseerde
prestatietesten gebruikten.
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In de derde studie (Hoofdstuk 4) werden de effecten van de Nederlandse sportinterventie
ter voorkoming van jeugddelinquentie AJB getest. Dit was de eerste studie die de effecten
van een sportinterventie ter voorkoming van jeugddelinquentie heeft geëvalueerd met een
quasi-experimenteel design. In totaal participeerden 368 jongeren (tussen de 12 en 18 jaar)
met een risico op delinquentie in de studie. The primaire uitkomst was jeugddelinquentie,
gemeten door officiele politieregistraties. De secundaire uitkomsten waren risico- en
beschermende factoren voor delinquentie (zoals gedragsproblemen, agressie, omgaan
met groepsdruk, prosociaal gedrag en werkhouding op school), gemeten door middel
van zelf- en leerkrachtrapportage op drie verschillende meetmomenten. De resultaten
lieten significante interventie-effecten zien op de delinquentiematen. De interventiegroep
bestond uit minder jongeren met politieregistraties als verdachte (d = -0.34) en had een
lager gemiddeld aantal registraties dan de controlegroep (d = -0.23). Er werden geen
significante interventie-effecten gevonden op de secundaire uitkomsten.
In de laatste studie van dit proefschrift (Hoofdstuk 5) werden getest welke kenmerken
van jongeren, coaches, en de sportcontext geassocieerd werden met interventiesucces
(d.w.z. de vermindering van risicofactoren en de versterking van protectieve factoren voor
delinquentie) in AJB. De steekproef bestond uit 155 jongeren die deelnamen aan AJB,
hun leerkrachten en hun coaches. Aan het begin van de interventie (T0) en ongeveer 13
maanden na de start van de interventie (T2) zijn acht risico- en beschermende factoren
voor delinquentie gemeten door middel van vragenlijsten. Daarnaast werd er tijdens T2
door de jongeren en de coaches vragenlijsten ingevuld over de verschillende potentiële
voorspellers van interventiesucces (zoals leeftijd, geslacht en etniciteit van de jongeren,
ervaring en gedrag van de coach, het sociomorele klimaat op de vereniging, de kwaliteit
van de relatie met de coach en het type sport). De jongeren die deelnamen aan AJB lieten
tijdens de interventie significante verbeteringen zien op zeven van de acht risico- en
beschermende factoren voor delinquentie. Verandering in risico- en beschermende factoren
voor delinquentie werd voorspeld door verschillende kenmerken van jongeren (zoals het
onderwijstype), het gedrag van de coach (zoals motiverend gedrag) en contextfactoren
(zoals het sociomorele klimaat op de vereniging en het type sport).
De algemene conclusie die op basis van deze dissertatie kan worden getrokken is
dat er met voorzichtig enthousiasme naar sportinterventies kan worden gegekeken. Er is
groeiend empirisch bewijs dat sportinterventies de postieve ontwikkeling van jongeren
kunnen stimuleren. Echter, wanneer het specifiek over de preventie van jeugddelinquentie
gaat, bleek er een gebrek aan bewijs te zijn die de wijdverbreide implementatie van
sportinterventies ter voorkoming van jeugddelinquentie ondersteunt. Hoofdstuk 4 uit het
proefschrift liet interventie-effecten van AJB op jeugddelinquentie zien, wat zou impliceren
dat sportinterventies effectief kunnen zijn in het voorkomen van jeugddelinquentie.
Niettemin dient er veel meer robuust empirisch onderzoek naar sportinterventies
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ter voorkoming van jeugddelinquentie te komen om het potentiële effect van deze
programma’s te begrijpen. Daarnaast is kennis over de mate van effectiviteit is niet genoeg.
Er moet ook worden onderzocht waarom, voor wie en onder welke voorwaarden we positieve
effecten van sportinterventies ter voorkoming van delinquentie kunnen verwachten.
In dit proefschrift is geconcludeerd dat het niet zozeer de sportactiviteit an sich is die
jeugddelinquentie kan voorkomen. Om effectief te zijn, dienen sportinterventies ter preventie
van jeugddelinquentie te voldoen aan bepaalde voorwaarden betreffende de kwaliteit van
het sportklimaat en het gedrag van de coaches. Dit vraagt om een zorgvuldige ontwikkeling
en implementatie van sportinterventies ter voorkoming van jeugddelinquentie. Bij de
ontwikkeling en implementatie van sportinteventie zou gebruik kunnen worden gemaakt
van interventiecompententen die in het algemeen effectief zijn gebleken. Bijvoorbeeld het
gebruik van gedragsmodificatietechnieken in de sportcontext, de inzet van pedagogisch
vaardige coaches, het bevorderen van een positieve groepsdynamiek en het gebruik van
een monitoringssysteem voor de programmadoelen en –integriteit.
Het proefschrift heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de wetenschappelijke
kennis over sportinterventies ter voorkoming van jeugddelinquentie. De studies hebben
laten zien dat sportinterventies in potentie kunnen bijdragen aan het voorkomen dat
jongeren “buitenspel” raken, wanneer er wordt voldaan aan voorwaarden rondom de
kwaliteit van de sportomgeving. Dit proefschrift benadrukte ook de behoefte aan meer
onderzoek naar sportinterventies ter voorkoming van jeugddelinquentie. Inzichten
vanuit wetenschappelijk onderzoek zouden dan kunnen gebruikt om de kwaliteit van
sportinterventies te vergroten, wat vervolgens tot grotere effecten zou kunnen leiden in de
preventie van jeugddelinquentie.
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