
 

De Kennis van Nu in de klas 
Meer grip op criminaliteit 
 

Leeftijd: 16-18 jaar 
Niveau:  VO bovenbouw 
 
Samengevat 
In Amsterdam worden elk jaar zo’n 15.000 
misdaden gepleegd waar inwoners direct 
onder lijden: overvallen, inbraken, 
straatroven. Deze worden bijna allemaal 
gepleegd door 600 jonge veelplegers 
tussen de 18 en 24 jaar. Voortekenen van 
crimineel gedrag zijn vaak al op jonge 
leeftijd te zien. De gemeente Amsterdam 
en de wetenschap werken daarom samen 
om jongeren met probleemgedrag op te 
sporen en te helpen op het rechte pad te 
blijven.  
 
Vakgebied 
Biologie  
 
Kernbegrippen 
Gedrag, maatschappelijke implicaties, 
criminaliteit 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij de volgende 
kerndoelen in het voortgezet onderwijs: 
VWO: Domein D: Interactie, Subdomein D3: 
Gedrag en interactie, 30. 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van ‘De Kennis 
van Nu in de klas’. Op Schooltv.nl vind je 
meer uit deze serie, zoals: ‘Snellezen’. 
 
Antwoorden 
1 71% 2 Wat snap je van sociale 
omgeving? Kun je je inleven in anderen? 
Weet je hoe je je sociaal moet gedragen? 
Kun je je eigen impulsen beheersen? 3a 
Ze hebben de hele dag dezelfde leraar, de 
leraar kan daarom makkelijker aanwijzen 
welke kinderen problemen hebben. b 1.000 
4a Of ze emoties in gezichten van anderen 
kunnen herkennen. b Omdat de meeste 
probleemkinderen dit niet goed kunnen. c 
75% 5a Ze kijken of ze meeleven met 
anderen. b Het is makkelijker om mensen 
pijn te doen als je er zelf niets bij voelt. 

Kijkvragen 
 

 
 
1 Hoeveel procent van de jongens met een 
criminele oudere broer komt zelf ook in de 
criminaliteit terecht? 
 
2 Professor Hanna Swaab noemt vier 
onderdelen van een goede sociale 
ontwikkeling. Welke? 
 
3 In Amsterdam is het PIT-project gestart 
om probleemkinderen op de basisischool op 
te sporen en te helpen. 
a Waarom basisschoolkinderen? 
b Hoeveel probleemkinderen zijn er tot nu 
toe gevonden? 
 
4 De kinderen in het PIT-project worden 
onderzocht. 
a Wat wordt er gemeten? 
b Waarom meten ze dat? 
c Hoeveel procent van de kinderen kan 
geholpen worden?  
 
 
Verdiepingsvragen 
 
5 Tijdens het onderzoek van 
probleemkinderen wordt gekeken hoe ze 
reageren op spannende of ontroerende 
films. 
a Wat proberen de onderzoekers hiermee 
uit te vinden? 
b Wat heeft dat met criminaliteit te 
maken? 
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