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Opgave 3  Criminele loopbaan 
 

 24 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste sociaalpsychologische verklaringen zijn (één van 
de volgende): 
− Bij het plegen van strafbare feiten houden adolescenten elkaar voor 

dat er weinig mis is met hun gedrag (neutralisatie). Zij stellen bij het 
plegen van criminaliteit hun gevoelens van schuld (tijdelijk) buiten 
werking. / Binnen een groep ontkennen adolescenten de eigen 
verantwoordelijkheid voor crimineel gedrag of ontkennen dat er iemand 
het slachtoffer van is. 

− Adolescenten hebben binnen een groep soms sterk het gevoel dat ze 
wel moeten en niet anders kunnen dan te beantwoorden aan de 
verwachtingen van de groep, ook als dat verwachte gedrag in strijd met 
de wettelijke regels is. 

 
 
 
 
 

Scores

 25 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juiste uitleg is: 
De massamedia berichten veelvuldig en uitgebreid over de ernstige 
misdrijven als moord en gewelddadige overvallen. Daardoor denkt de 
burger bij criminaliteit in eerste instantie aan dit soort zaken en veel minder 
aan zaken als fraude en vermogenscriminaliteit (diefstal, inbraak). / 
Daardoor taxeert de burger het aandeel van de ernstige misdrijven als 
moord en gewelddadige overvallen in het totaal van de criminaliteit hoger 
dan het feitelijke aandeel. 

 26 maximumscore 4 
• De Amerikaanse opvatting past beter bij de Klassieke school. De mens 

is een rationeel handelend wezen en verantwoordelijk voor zijn eigen 
gedrag. Hij zal in de afweging om al dan niet crimineel gedrag te 
vertonen de hoogte van de straf meewegen. De straf dient daarom 
passend te zijn; dat wil zeggen streng 2 

• De Nederlandse opvatting past beter bij de Moderne Richting. De mens 
is het product van (endogene en exogene) gedragsbepalende 
invloeden. ‘Straffen’, wel of niet in combinatie met maatregelen, dienen 
ertoe dat invloeden die leiden tot het criminele gedrag geneutraliseerd 
worden. (Bijvoorbeeld door de crimineel te helpen zijn verslaving de 
baas te worden.)  2 
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 27 maximumscore 3 
• de bindingstheorie 1 
• Voorbeeld van een juiste uitleg is: 

Deze theorie zegt dat mensen met weinig sociale bindingen en die 
daardoor weinig te verliezen hebben, eerder crimineel gedrag zullen 
vertonen dan mensen die veel sociale bindingen hebben en daardoor 
veel te verliezen hebben. 
Door te trouwen, krijgen veroordeelden een belangrijke binding die ze 
niet op het spel willen zetten door opnieuw te vervallen in crimineel 
gedrag 2 
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