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Opgave 6

Trouw een crimineel

Bij deze opgave hoort tekst 8 .
Inleiding
Uit onderzoek van criminologe Mioara Zoutewelle blijkt dat een relatie en
het vaderschap mannen minder crimineel maken. Relatietraining voor
criminele jongeren lijkt haar dan ook een goed idee.
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Lees de regels 1 tot en met 11 van tekst 8.
Er bestaan verschillende sociologische theorieën ter verklaring van
crimineel gedrag, zoals de sociale-controletheorie.
Noem een andere sociologische theorie waarmee het positieve effect
verklaard kan worden van het hebben van een relatie en kinderen op
criminaliteit. Licht je antwoord toe.
Lees de regels 12 tot en met 29 van tekst 8.
Zoutewelle gebruikte voor haar onderzoek zowel kwantitatieve als
kwalitatieve onderzoeksgegevens.
Geef van beide soorten onderzoeksgegevens een juist voorbeeld uit de
regels 12 tot en met 29 van tekst 8.
Lees de regels 30 tot en met 39 van tekst 8.
Geef twee verklaringen voor het feit dat criminaliteit vooral gepleegd
wordt door mannen.
Lees de regels 40 tot en met 57 van tekst 8.
Zoutewelle stelt voor om de reclassering een soort relatietraining te laten
geven aan criminele jongeren.
− Bij welke hoofdtaak van de reclassering past deze activiteit?
− Noem een andere taak van de reclassering.
In de visies op de aanpak van criminaliteit zien we accentverschillen tussen
politieke stromingen.
Past de aanbeveling van Zoutewelle (regels 43-46) beter bij de
standpunten van de PvdA of bij de standpunten van de VVD?
Beargumenteer je antwoord door de visie van beide partijen op
criminaliteitsbestrijding kort te beschrijven.
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tekst 8
Vrouwen, doe iets voor de samenleving: trouw een crimineel
“Een relatie en het vaderschap
maken mannen minder crimineel”,
zegt criminologe Mioara Zoutewelle.
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De afgelopen vijf jaar bestudeerde ze
het verband tussen intieme relaties
en criminaliteit aan het Nederlands
Studiecentrum Criminaliteit en
Rechtshandhaving (NSCR). Uit haar
onderzoek blijkt dat trouwen en
kinderen een positieve uitwerking
hebben op crimineel gedrag.
Voor haar onderzoek beschikte
Zoutewelle over de gegevens van
540 mannen en vrouwen, geboren
tussen 1969 en 1977, die als jongere
in een justitiële jeugdinrichting hadden gezeten. Veel van de probleemjongeren gaan ook op latere leeftijd
het slechte pad op. “Een unieke
dataverzameling”, zegt de onderzoekster opgetogen. In persoonlijke
behandeldossiers stond vermeld of
zij uit een groot gezin kwamen, of
hun ouders waren gescheiden, wat
hun IQ was, of ze gedragsproblemen
hadden. Door middel van interviews
kreeg ze ook zicht op romantische
relaties die niet bij de gemeente
stonden geregistreerd.
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Áls criminele vrouwen al een man
vinden, is de kans groot dat hij nog
crimineler is dan zijzelf - wat weer
een slechte invloed heeft op hun
eigen gedrag. Op mannen heeft de
combinatie huwelijk-vaderschap een
sterk positief effect. Zij lopen dan ook
minder kans om een criminele vrouw
te trouwen: die zijn er simpelweg
minder.
Woning, werk, wijf: in de eerste twee
zaken valt makkelijker te voorzien
dan in de laatste, erkent Zoutewelle.
“Toch zou een instantie als de reclassering criminele jongeren kunnen
helpen met hun relationele vaardigheden. Dat de effecten van zo’n soort
relatietraining mogelijk pas later
zichtbaar zijn, maakt haar aanbevelingen lastig te verkopen aan de
politiek. Relaties worden gezien als
je eigen probleem. Persoonlijk vind ik
dat de overheid zich niet al te veel in
de privésfeer moet mengen. Maar dit
zijn kansarme mensen met een hoog
risico op crimineel gedrag. Als we
hen gelukkiger kunnen maken zijn we
als samenleving ook beter af.”

naar: de Volkskrant, 8 maart 2015
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