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Opgave 3

Criminele meisjes en vrouwen

Bij deze opgave hoort tekst 7 uit het bronnenboekje.

4p

2p

21

22

Lees tekst 7.
Er zijn verschillende manieren om de omvang van criminaliteit te meten.
Uit tekst 7 valt op te maken dat de onderzoekers van de VU en UvA zich
onder andere gebaseerd hebben op verschillende kwantitatieve methodes
van onderzoek.
Van welke twee verschillende kwantitatieve onderzoeksmethodes hebben
de onderzoekers van de VU en UvA gebruikgemaakt?
Geef bij beide methodes een passend citaat met regelnummers uit
tekst 7.
Zie de regels 28 tot en met 33 van tekst 7.
Geef een sociaalpsychologische verklaring voor het gedrag van jonge
meisjes, zoals genoemd in de regels 28-33, die meer betrokken zijn bij
criminaliteit dan gedacht.
Betrek in je antwoord het begrip ‘neutralisatie’.
In een persbericht van de Vrije Universiteit Amsterdam over het
onderzoek naar criminele meisjes en vrouwen staat onder andere
geschreven:
“Belangrijke verschillen in achtergronden van criminaliteit bij jongens en
meisjes zijn factoren in de opvoeding en individuele kenmerken. Zo is
supervisie bij meisjes bijvoorbeeld minder belangrijk dan een goede
relatie met de ouder, vooral de moeder. Conflicten en problemen in de
relatie met de moeder zijn een groot risico bij meisjes.”
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Conflicten en problemen in de relatie met de moeder vergroten het risico
op crimineel gedrag bij meisjes.
Leg uit met welke sociologische theorie over oorzaken van criminaliteit dit
verklaard kan worden.
In het persbericht (zie de inleiding op vraag 23) staat ook dat vrouwen
steeds meer zichtbaar zijn in netwerken van georganiseerde misdaad.
Met Europese regelgeving kan Europa proberen de georganiseerde
misdaad aan te pakken.
De Raad van de Europese Unie, in het kort ook wel de Raad genoemd,
speelt een rol in het proces van Europese regelgeving.
a Wie zit er voor Nederland in de Raad van de Europese Unie als er
gesproken wordt over georganiseerde misdaad?
b Wat is de taak van de Raad van de Europese Unie bij Europese
regelgeving?
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tekst 7

Crimineel is steeds vaker een vrouw
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De criminaliteit onder vrouwen stijgt.
Zij plegen niet alleen diefstallen,
maar maken ook carrière in de drugshandel, stichten branden en zijn gewelddadig bij vecht- en steekpartijen.
Dat schrijft het Algemeen Dagblad op
basis van onderzoek van de Vrije
Universiteit (VU) en de Universiteit
van Amsterdam (UvA).
Jaarlijks komen 30.000 vrouwen en
meisjes vanaf 12 jaar met de politie
in aanraking, tegen 160.000 mannen.
Eén op de vijf verdachten is daarmee
vrouw. Het aantal vrouwen dat werd
opgepakt voor het plegen van geweld
verdubbelde in de laatste 16 jaar.
“Ze maken vaker een criminele
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carrière dan werd gedacht. Het aandeel verdachte vrouwen overstijgt
bijvoorbeeld het aantal mannen dat
wordt verdacht van een zedendelict.
Het is veel forser dan werd aangenomen”, zegt onderzoekster AnneMarie Slotboom. Criminaliteit door
meisjes en vrouwen is te lang gebagatelliseerd en te weinig onderzocht, denken de onderzoekers.
(…)
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.”

naar: www.ad.nl, 22 januari 2013
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