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Opgave 1  Veranderende opvattingen in het jeugdstrafrecht 
   tegen de achtergrond van veranderingen in 
   criminaliteitscijfers onder jongeren 

1 maximumscore 2 
• De Moderne Richting 0 
Antwoordelementen die genoemd dienen te worden: 
• Volgens de Moderne Richting is de mens niet geheel ‘vrij’ in het maken

van keuzes. Naar de mate waarin de mens onvrij is, is hij ook minder 
‘schuldig’ aan zijn misdrijven. Op grond daarvan is ‘de straf’ minder 
legitiem (en ook minder effectief)  1 

• Doreleijers stelt voor om het strafrecht aan te passen omdat jongeren
niet geheel vrij zijn. Hun keuzemogelijkheden worden immers beperkt 
doordat hun hersenen nog niet uitontwikkeld zijn. / doordat zij hun 
emoties niet goed kunnen controleren. / doordat zij zich door 
leeftijdsgenoten laten leiden  1 

2 maximumscore 2 
Antwoordelementen die genoemd dienen te worden: 
• De inzichten waar Doreleijers naar verwijst en waar de rechter

rekening mee zou moeten houden, betreffen kenmerken van de 
persoon van de dader. Daarom past het bij daderstrafrecht 1 

• Daadstrafrecht koppelt een straf aan een daad, ongeacht de persoon
en de omstandigheden. De daad zelf rechtvaardigt een straf 1 

3 maximumscore 2 
• De afhankelijke variabele is: wel of niet recidiveren 1 
• De onafhankelijke variabele is: soort straf / werkstraf of

gevangenisstraf 1 

Vraag Antwoord Scores 
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Vraag Antwoord Scores 

4 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juiste uitleg is: 
• De onderzoekers willen hier meten wat het verschil is in recidive na

werkstraffen en na gevangenisstraffen. Dit verschil kun je alleen meten 
als daders met dezelfde kenmerken worden verdeeld over twee 
groepen, zodat die twee groepen identiek worden – met als enige 
verschil de opgelegde straf 1 

• Wordt een verschil in recidive geconstateerd tussen beide groepen dan
kan dat alleen maar aan de soort straf liggen omdat alle andere 
kenmerken van beide groepen gelijk zijn. Het onderzoek is dus valide 
als het verschil in recidive terug te voeren is op de soort straf 1 

Opmerking 
In de uitleg moeten twee antwoordelementen staan: 
1 Om het effect van het soort straf (de onafhankelijke variabele) op 

recidive (afhankelijke variabele) te meten, moeten andere variabelen 
(zoals leeftijd, sekse, soort misdrijf) uitgesloten worden. 

2 De onderzoekers weten dan of het onderzoek meet wat de 
onderzoeker wilde meten, met andere woorden: het onderzoek is 
valide.  

5 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn: 
• Het liberalisme heeft een rationeel, individualistisch mensbeeld. / De

burger wordt beschouwd als een rationeel handelend wezen 1 
• Burgers streven hun eigenbelang na en het overtreden van de wet

wordt minder lonend als de strafmaat hoog is. Volgens deze 
redenering weerhouden hoge straffen mensen dus van crimineel 
gedrag 1 

of 
• De mens heeft individuele vrijheid en verantwoordelijkheid. / Elk

individu heeft keuzevrijheid 1 
• Als een persoon de regels overtreedt dan is hij/zij daarvoor

verantwoordelijk en weet hij/zij van tevoren wat de harde gevolgen zijn:
straffen. De straffen zijn de gevolgen van persoonlijke keuzen 1 

6 maximumscore 2 
Antwoordelementen die genoemd dienen te worden: 
• Nature-visie. De ontwikkeling van de hersenen is kennelijk bepalend

voor het gedrag van mensen (regels 34-40) 1 
• Nurture-visie. Maar opvoeding blijft belangrijk bij de ontwikkeling van

de hersenen. Van der Helm zegt dat de hersenen van jongeren nog 
niet uitontwikkeld zijn. Er is dus een mogelijkheid tot 
gedragsverandering (regels 40-42)  1 
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7 maximumscore 2 
− Voor het aantal aangehouden verdachten zijn gegevens verzameld van 

de politiestatistieken. 
− Het aantal veroordeelde personen staat in de rechtbankstatistieken.  
− Het aantal jongeren dat zegt zich schuldig gemaakt te hebben aan een 

delict staat in self report onderzoeken / enquêtes onder daders. 

indien drie antwoorden juist 2 
indien twee antwoorden juist 1 
indien één antwoord juist 0 

8 maximumscore 3 
• De 10- en 11-jarige plegers van delicten kunnen niet strafrechtelijk

worden vervolgd. (Voor kinderen tot 12 jaar is een speciale aanpak 
ontwikkeld waarbij de ouders intensief betrokken worden. Zij worden 
op hun verantwoordelijkheid als ouder aangesproken.) 
Voorbeeld van een juiste verklaring: 
De kinderen uit deze leeftijdsgroep zijn nog zo jong dat hun gedrag niet 
henzelf wordt aangerekend. De verantwoordelijkheid voor hun gedrag 
wordt nog bij hun ouders gelegd. (Eventuele interventies zijn gericht op 
de ouders en indien nodig wordt bijvoorbeeld opvoedingsondersteuning 
aangeboden) 1 

• De 12- tot en met 17-jarige plegers van delicten worden behandeld
volgens de regels van het jeugdstrafrecht. / Delicten gepleegd door 
deze groep vallen onder de jeugdrechter. 
Voorbeeld van een juiste verklaring: 
Deze groep verkeert in een ontwikkelingsfase waarin ze al wel een 
beetje verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor het eigen 
gedrag maar nog niet helemaal. / In het jeugdstrafrecht wordt er 
rekening mee gehouden dat jongeren nog erg kunnen veranderen en 
dat ervaringen op deze leeftijd grote invloed kunnen hebben op hun 
latere functioneren 1 

• De 18- tot en met 24-jarige plegers van delicten worden behandeld
volgens het volwassenenstrafrecht. 
Voorbeeld van een juiste verklaring: 
Deze groep wordt beschouwd als volwassen en in beginsel geacht 
volledig verantwoordelijk te zijn voor het eigen gedrag. / Een 
volwassene is meer dan een jongere aanspreekbaar op zijn gedrag en 
kan daarvoor in nader te bepalen omvang meer verantwoordelijk 
worden gehouden dan de jongere  1 
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9 maximumscore 6 
a Subculturele benadering(en) van criminologie 
Antwoordelementen die genoemd dienen te worden: 
• Volgens deze benadering zijn Marokkaanse jongvolwassen niet

(volledig) geïntegreerd in de samenleving en krijgen ze te maken met 
allerlei interventies van instanties in hun privéleven, onheuse 
bejegeningen en vooroordelen 1 

• Aan de hieruit voortvloeiende gevoelens van machteloosheid en
afhankelijkheid op individueel niveau kunnen binnen een collectieve 
subcultuur, verzet en weerspannigheid ontstaan. Dit verzet tegen de 
dominante cultuur kan zich uiten in het vertonen van crimineel gedrag 1 

Opmerking 
Wanneer als antwoord alleen de volgende beschrijving gegeven wordt: 
“Subculturele benaderingen in de criminologie leggen de nadruk op 
conflicten tussen de dominante cultuur en (sub)culturen van groepen die 
daar geen deel van (willen of kunnen) uitmaken”, dan mag maar 
1 scorepunt worden toegekend. 

b De bindingstheorie 
Antwoordelementen die genoemd dienen te worden: 
• De bindingstheorie zegt dat mensen weerhouden worden van crimineel

gedrag als ze werk hebben, op school zitten of een relatie hebben. 
Bindingen die ze niet op het spel willen zetten 1 

• Relatief veel Marokkaanse jongeren zijn werkloos en maken de school
niet af. Jongeren zonder werk of jongeren die niet op school zitten 
hebben minder te verliezen als zij zich crimineel gaan gedragen 1 

c De anomietheorie 
Antwoordelementen die genoemd dienen te worden: 
• De anomietheorie stelt dat als er een discrepantie of botsing ontstaat

tussen levensdoelen die algemeen als zeer nastrevenswaardig worden 
gezien (bereiken van materiële welvaart, hoge sociale status) en de 
beschikbare middelen om deze doelen op legitieme en sociaal 
aanvaardbare wijze te bereiken dan neemt de kans op criminaliteit toe 1 

• Als (groepen) mensen in hun streven naar die levensdoelen worden
geblokkeerd – doordat ze bijvoorbeeld werkloos worden vanwege 
gebrekkige opleiding of discriminatie of doordat ze tot de laagste 
inkomensgroep behoren – kan die ongelijkheid leiden tot crimineel 
gedrag om op die manier die materiële doelen wel te bereiken. Voor 
relatief veel Marokkaanse jongeren geldt dat ze werkloos zijn en weinig 
inkomen hebben 1 
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