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Opgave 4  Problematische jeugdgroepen 

14 maximumscore 2 
Van hinderlijke jeugdgroepen zijn in de politiestatistieken minder gegevens 
beschikbaar dan van de andere soorten problematische jeugdgroepen 
omdat ze daarvan verschillen op de volgende punten (twee van de 
volgende): 
− van leden van hinderlijke jeugdgroepen zijn minder strafbare feiten 

bekend en daarom staan er minder in de politiestatistieken. 
− van leden van hinderlijke jeugdgroepen zijn minder ernstige strafbare 

feiten bekend. Deze worden vaak afgedaan met een waarschuwing en 
zijn daarom niet terug te vinden in de politiestatistieken.  

− hinderlijke jeugdgroepen zijn lossere groepen. Daardoor is het niet 
altijd duidelijk of een individu wel of niet deel uitmaakt van zo’n groep 
en dus ook niet of zijn gedrag aan een groep toegerekend kan worden. 

− hinderlijke jeugdgroepen bestaan korter. Ook dat levert minder 
gegevens in de politiestatistieken op. 

per juist antwoord 1 

15 maximumscore 2 
• handhaving van de openbare orde 1 
• de burgemeester 1 

16 maximumscore 2 
• Het onderzoek moet in kaart brengen welke kosten samenhangen met

het lidmaatschap van een problematische jeugdgroep. (Niet alle 
maatschappelijke kosten die jongeren veroorzaken hangen immers 
samen met het lidmaatschap van een problematische jeugdgroep.) 1 

• Daarom moet een vergelijking gemaakt worden en voor die vergelijking
is een referentiegroep nodig 1 

17 Deze vraag moeten de kandidaten overslaan. 

18 maximumscore 3 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• Jongeren die deel uitmaken van een problematische jeugdgroep

kosten de samenleving meer dan jongeren die niet deel uitmaken van 
een problematische jeugdgroep 1 

• Afhankelijke variabele: de kosten voor de samenleving 1 
• Onafhankelijke variabele: al dan niet deel uitmaken van problematische

jeugdgroep 1 
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19 maximumscore 2 
• Neutralisatie houdt in dat jongeren elkaar voorhouden dat er niets mis

is met hun criminele gedrag 1 
voorbeeld van een juiste uitleg: 
• Gevoelens van schuld worden met neutralisatie buiten werking gesteld

door ontkenning van de eigen verantwoordelijkheid voor crimineel 
gedrag, ontkenning dat iemand er het slachtoffer van wordt of dat er 
voor anderen schade door ontstaat en ontkenning dat anderen het 
recht hebben om te veroordelen omdat zij zelf ook niet brandschoon 
zijn, ‘boter op hun hoofd hebben’ of ‘zakkenvullers’ zijn. Op deze 
manier wordt een rem op crimineel gedrag weggenomen 1 

20 maximumscore 2 
• Er is een samenwerking tussen overheid, maatschappelijke

organisaties en burgers. In tekst 6 wordt de samenwerking beschreven 
tussen partijen in het sociaal domein en justitiële partners 1 

• De nadruk ligt op het voorkomen van criminaliteit: de betrokken
partners proberen de maatschappelijke problematiek van 
problematische jeugdgroepen terug te dringen. Dat duidt op het 
wegnemen van oorzaken van crimineel gedrag 1 
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