Nieuwsuur in de klas
Levenslang, een heel leven
lang?

Kijkvragen
1 In de video wordt een argument vóór en
een argument tegen levenslange
gevangenisstraf gegeven. Welke twee
argumenten zijn dat?

Leeftijd:
Niveau:

2 Er zijn mensen die zeggen dat de
doodstraf misschien nog wel humaner is
dan levenslange gevangenisstraf. Leg uit
wat hiermee bedoeld wordt.

16-18 jaar
VO bovenbouw

Samengevat
Nederland is het enige land in de Europese
Unie waar levenslange gevangenisstraf
ook echt levenslang is. Er is geen
mogelijkheid tot vervroegde vrijlating. Dit
in tegenstelling tot de andere landen van
de EU, waar de straf na een aantal jaar
opnieuw bekeken wordt. Sommige mensen
zeggen dat levenslang in Nederland erger
is dan de doodstraf.
Vakgebied
Maatschappijleer en
Maatschappijwetenschappen:
straffen, rechtssysteem
Kernbegrippen
Levenslang, gratie, verlof, doodstraf
Eindtermen
Deze video sluit aan bij de volgende
domeinen in het examenprogramma:
A1: informatievaardigheden
A3: benaderingswijzen
F2: de rechtsstaat
F4: functies van straffen
Verdieping
Deze video is onderdeel van de serie
‘Nieuwsuur in de klas’. Op de site van
Schooltv.nl is meer te vinden over de
straffen. Bijvoorbeeld, Onschuldig ter dood
veroordeeld.
Antwoorden
1 Voor: een meervoudig moordenaar is te
gevaarlijk voor de maatschappij. Tegen:
levenslang is in strijd met de
mensenrechten. 2 Bij levenslang wacht
blijf je in de cel tot de dood. De doodstraf
verlost je eerder uit het lijden. 3C 4A 5A 6
Het recht om in vrijheid te leven 7 (bijv)
Taakstraf; geldboete; schadevergoeding;
gevangenisstraf; TBS. 8 Eens: zware
criminelen horen niet meer in onze
samenleving thuis. Niet eens: ieder mensen
heeft recht op een tweede kans en uitzicht
op vrijheid.

3 Wat betekent gratie krijgen?
A De doodstraf krijgen
B Vrijgelaten worden
C Vermindering of kwijtschelding van straf
krijgen
D Verbannen worden
4 Bij wie kun je in Nederland gratie
aanvragen?
A Bij het ministerie van veiligheid en justitie.
B Bij de rechter
C Bij de gevangenisdirecteur
D Bij de koning
5. welke persoon kan die gratie eventueel
verlenen?
A De koning
B Een rechter
C De minister-president
D De minister van veiligheid en justitie.
Verdiepingsvragen
6 Als je gevangenisstraf krijgt opgelegd,
wordt je een belangrijk recht ontnomen.
Welk recht is dat?
7 In Nederland hebben we geen doodstraf.
Welke verschillende straffen hebben we wel
in Nederland? Noem er drie.
Een Chinese immigrant is in New York gearresteerd wegens
de gruwelijke moord op een moeder en haar 4 kinderen in
hun huis in Brooklyn. De vrouw was familie van hem, ze was
getrouwd met zijn neef.
Volgens de politie van New York zijn de slachtoffers
'afgeslacht met een keukenmes' door de 25-jarige verdachte.
Twee meisjes van 9 en 7 jaar oud en hun 1 jaar oude broertje
overleden ter plekke. De 5-jarige broer en de moeder
overleden later in het ziekenhuis.
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8 De man die deze misdaad heeft begaan zou
in Nederland vermoedelijk levenslange
gevangenisstraf krijgen.
Beargumenteer of je het wel of niet eens
bent met deze straf.
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