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Vraag Antwoord Scores 

Opgave 3 Criminele meisjes en vrouwen 

21 maximumscore 4 
• van politiecijfers 1 
• bijpassend citaat (een van de volgende): 1 
− “Jaarlijks komen 30.000 vrouwen en meisjes vanaf 12 jaar met de 

politie in aanraking, tegen 160.000 mannen.” (regels 10-12)
− “Eén op de vijf verdachten is daarmee vrouw.” (regels 13-14) 
− “Het aantal vrouwen dat werd opgepakt voor het plegen van geweld 

verdubbelde in de laatste 16 jaar.” (regels 14-16) 
− “Het aandeel verdachte vrouwen overstijgt bijvoorbeeld het aantal 

mannen dat wordt verdacht van een zedendelict.” (regels 18-21) 

• (de resultaten van) daderenquêtes/selfreport-onderzoek/zelfrapportage
onderzoek 1 

• bijpassend citaat: “(Jonge meisjes blijken bovendien vaker lid van
jeugdgroepen en bendes dan gedacht.) ‘Hun wordt meestal geen
actieve rol toebedeeld, terwijl ze zelf ook delicten zeggen te plegen’.”
(regels 28-33) 1 

22 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
In groepsverband stellen jongeren bij het plegen van criminaliteit hun 
gevoelens van schuld (tijdelijk) buiten werking. Zij maken elkaar voor en 
tijdens het plegen van strafbare feiten wijs dat er niets mis is met hun 
gedrag. / In groepsverband wordt het eigen gedrag goedgepraat / 
ontkennen meisjes en jongens de eigen verantwoordelijkheid of de 
gevolgen voor het slachtoffer. Dit wordt neutralisatie genoemd.  

23 maximumscore 2 
• De bindingstheorie geeft hiervoor een verklaring, 1 
• omdat de bindingstheorie stelt dat (hechte) bindingen, onder andere

met ouders, familie en vrienden, mensen weerhouden van het plegen
van criminaliteit. Mensen die weinig (hechte) bindingen hebben, zullen
volgens de bindingstheorie eerder crimineel gedrag vertonen.
Een goede relatie met de moeder is een binding die meisjes er eerder
van zal weerhouden om crimineel gedrag te vertonen. / Door een
hechte relatie met de moeder zal een meisje zich eerder aan de
heersende normen en waarden houden 1 

24 maximumscore 2 
a 
• de minister van (Veiligheid en) Justitie 1 
b 
• De Raad van de Europese Unie moet alle voorstellen van de Europese

Commissie goedkeuren / stelt (samen met het Europees Parlement) de
Europese wetgeving vast 1 




