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Gebruik de regels 1 tot en met 30 van tekst 7.  
1p 30 Welke hypothese of hypothesen zou of zouden ten grondslag gelegen 

kunnen hebben aan het onderzoek van de Vrije Universiteit?  
1 Hoe vergaat het de kinderen van beroepscriminelen? 
2 In het algemeen belanden jongens vaker in de criminaliteit dan 

meisjes. 
3 Kinderen van criminele ouders hebben een verhoogd risico om in de 

criminaliteit te belanden. 
4 Is er een verschil tussen zonen en dochters van beroepscriminelen 

waar het gaat om de kans om in de criminaliteit te belanden? 
A alleen 1 
B alleen 1 en 2 
C alleen 2, 3 en 4 
D alleen 3 
E alleen 4 

Gebruik de regels 31 tot en met 49 van tekst 7. 
In dit tekstgedeelte is een groep theorieën te herkennen die een 
verklaring kan geven voor crimineel gedrag.  
Enkele van die groepen van criminologische theorieën zijn: 
psychologische theorieën, sociaalpsychologische theorieën en 
sociologisch theorieën. 

2p 31 − Welke groep theorieën is te herkennen in het tekstfragment? 
− Geef een kenmerk van deze groep theorieën en koppel deze aan een 

gegeven uit het tekstfragment. 

Opgave 5  Zo vader, zo zoon 

Bij deze opgave hoort tekst 7 uit het bronnenboekje. 

Inleiding  
Begin 2016 deed de Vrije Universiteit Amsterdam in opdracht van de 
politie een onderzoek naar de kinderen van Amsterdamse 
beroepscriminelen. In de Volkskrant verscheen een artikel over de 
resultaten (zie tekst 7).  
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Opgave 5  Zo vader, zo zoon 

tekst 7 

Zoon van Amsterdamse crimineel gaat bijna altijd vader achterna 

Bijna alle zonen van Amsterdamse 
beroepscriminelen belanden in de 
misdaad, blijkt uit onderzoek van de 
Vrije Universiteit Amsterdam. De helft 

5 van hen heeft zelfs al in de 
gevangenis gezeten. 

In opdracht van de politie onderzocht  
de Vrije Universiteit Amsterdam voor 
het eerst hoe het de kinderen van 

10 zogenoemde ABC’ers – 
Amsterdamse beroepscriminelen – 
vergaat. Onderzoekster Meintje van 
Dijk nam politie-, justitie- en 
jeugdzorg-dossiers van 25 gezinnen 

15 onder de loep, van de ouders en hun 
76 kinderen. “De focus van het 
onderzoek lag vooral op de 44 
kinderen die tussen de 19 en 33 jaar 
oud zijn.” Hun gemiddelde leeftijd is 

20 23 jaar. 
Wat blijkt: negen van de tien zonen 
komen met justitie in aanraking. De 
helft valt zelfs in de zwaardere 
categorie. Zij hebben al in detentie 

25 gezeten en maakten zich onder 

andere schuldig aan 
geweldsmisdrijven of werden betrapt 
met een wapen.  
“Dit is een heel hoge score”, zegt 

30 Van Dijk over de jongens. 

De dochters van de Amsterdamse 
criminelen hebben op een enkele 
uitzondering na wat lichtere strafbare 
feiten begaan, zoals verkeers-

35 overtredingen of een 
vermogensdelict. In totaal ging een 
kleine 50 procent van de dochters in 
de fout.  

Een van de verklaringen voor het 
40 criminele gedrag zijn de vele trauma-

tische ervaringen die de kinderen 
meekrijgen in hun jeugd. Zo ontdekte 
Van Dijk dat 95 procent hun vader 
langere tijd moest missen omdat 

45 deze in de gevangenis zat. In bijna 
90 procent van de gevallen zijn de 
ouders gescheiden. En meer dan een 
op de drie heeft een vader die is 
geliquideerd. 

naar: de Volkskrant, 25 februari 2016  
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