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Opgave 4 Berichtgeving over jeugdcriminaliteit 

Bij deze opgave horen tekst 6 en figuur 2 . 

Inleiding  
In 2014 verscheen er een onderzoek in opdracht van het 
Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) naar de 
berichtgeving over jeugdcriminaliteit. In tekst 6 worden enkele resultaten 
besproken.  

Lees tekst 6. 
In tekst 6 is sprake van de veiligheidsparadox.  

2p 19 Geef een mogelijke verklaring voor het ontstaan van de 
veiligheidsparadox met behulp van een verwijzing naar de regels 1 tot en 
met 5 van tekst 6. Begin je antwoord met een omschrijving van het begrip 
veiligheidsparadox. 

Tussen kranten bestaan er verschillen in de manier waarop ze over 
jeugdcriminaliteit berichten (figuur 2). Bij nieuwsselectie spelen 
verschillende criteria een rol, zoals ‘actualiteit’.  

2p 20 Noem twee andere selectiecriteria die te herkennen zijn in de regels 6 tot 
en met 31 van tekst 6 en geef bij elk criterium een passende verwijzing 
naar de tekst.  

Bekijk figuur 2.  
De hoeveelheid aandacht voor berichtgeving over strafrechtelijke 
incidenten verschilt per krant. 
Op grond van de soort berichtgeving kunnen kranten worden ingedeeld in 
twee categorieën.  

3p 21 Leg uit welke categorie krant op plek 1 hoort te staan en welke categorie 
krant op plek 2. Betrek in je antwoord: 
− van beide categorieën een kenmerk;  
− voor beide categorieën een gegeven uit figuur 2 dat bij dit kenmerk 

aansluit.  
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Opgave 4 Berichtgeving over jeugdcriminaliteit 

tekst 6  

Samenvatting onderzoek Jeugdcriminaliteit & Media 

Media vertonen een bias1) in de 
berichtgeving over jeugdcriminaliteit. 
Waar de jeugdcriminaliteit daalt met 
44% in 2011 ten opzichte van 2007, 

5 daalt de berichtgeving met 13%.  

De bias die media vertonen ten 
aanzien van jeugdcriminaliteit valt te 
verklaren door hun selectie van het 
nieuws. Voor de journalistiek zijn 

10 gebeurtenissen rond jeugdcrimi-
naliteit nieuwswaardig, omdat een 
ervaring met jeugdcriminaliteit 
‘iedereen kan overkomen’. Daar komt 
bij dat een focus op vermogensmis-

15 drijven, zoals diefstal en straatroof, 

dit nog eens versterken. Deze ‘high 
impact crimes’ zorgen ervoor dat de 
lezers zich sterk kunnen identificeren 
met de slachtoffers. Dit laatste is een 

20 belangrijke nieuwswaarde.  
Daar komt bij dat een onderzoek 
waaruit blijkt dat jeugdcriminaliteit 
daalt minder snel nieuwswaardig is, 
omdat het niet past bij het gevoel van 

25 onveiligheid dat er in de samenleving 
heerst. Bovendien is de werkelijkheid 
vaak zo genuanceerd dat deze niet 
kan worden weergegeven in een 
vereenvoudigde verhaalstructuur. Dit 

30 kan wel met een politiebericht over 
een (gewelddadig) incident.  

naar:  
Nel Ruigrok, Sarah Gagestein, Wouter van Atteveldt, Anne-Marie 
Slotboom en Carina Jacobi (2014). Samenvatting Jeugdcriminaliteit & 
Media: Een onderzoek naar de berichtgeving over jeugdcriminaliteit in een 
veranderend medialandschap. Amsterdam: LJS Media Research, 
Taalstrategie, Vrije Universiteit Amsterdam. In opdracht van het WODC. 

noot 1 bias:vooringenomenheid 
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figuur 2 

Onderwerpen binnen thema jeugdcriminaliteit in kranten 

Categorie 
krant 

Strafrechtelijke incidenten  Beleid t.a.v. jeugdcriminaliteit 

2007 2011 Verschuiving 2007 2011 Verschuiving

…(1)… 42% 34% -8% 43% 50% 7% 
…(2)… 67% 79% 12% 27% 22% -5% 

Toelichting:  
In krantencategorie 1 vinden we in 2007 in 42% van de berichtgeving een 
vermelding van een strafrechtelijk incident. In 2011 is dit percentage gedaald 
naar 34%. Dit betekent een vermindering van 8%. 

naar:  
Nel Ruigrok, Sarah Gagestein, Wouter van Atteveldt, Anne-Marie Slotboom en 
Carina Jacobi (2014). Jeugdcriminaliteit & Media: Een onderzoek naar de 
berichtgeving over jeugdcriminaliteit in een veranderend medialandschap. 
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