
 

Metropolis in de klas 

Criminaliteit 
 

Leeftijd: 13-15 jaar  

Niveau:  VO onderbouw 

 

Samengevat 

Wereldwijd zitten er bijna 10 miljoen mensen in de 

gevangenis. Wanneer je vrij gelaten wordt heb je 

de kans om je leven te beteren, maar sommigen 

vallen toch weer terug in de criminaliteit. Je leven 

beteren is niet altijd even makkelijk en in sommige 

landen juist extra moeilijk, ook al krijg je hulp van 

familie, vrienden of mensen uit de kerk.  

 

Vakgebied 

Maatschappijleer 

 

Kernbegrippen 

Criminaliteit, recidive, straf, rechtsstaat, Mexico, 

Brazilië, preventief, repressief 

 

Kerndoelen 

Deze video sluit aan bij de kerndoelen voor de 

basisvorming:  

- 2.2 beleid: regels, effecten en dilemma’s  

- 4.2 macht, invloed en ongelijkheid 

- 4.4 sociale orde en cultuur 

- 4.6 Maatschappelijke veranderingen en 

internationale vergelijking 

 

Verdieping 

Deze video is onderdeel van de serie ‘Metropolis 

in de klas’. Bekijk meer over criminaliteit op 

Schooltv.nl.  

 

Antwoorden 

1 Mensen leven daar in armoede en hebben maar 

weinig om van te leven. 2a Hij heeft werk 

gevonden. b Zo kan hij een rustig en geregeld 

leven leiden. 3 Het aantal recidieven (herhaling 

van crimineel gedrag) is hoger dan in andere 

landen. 4 Hij gebruikte cocaïne en had hiervoor 

geld nodig. 5 Preventief: criminaliteit voorkomen. 

Repressief: criminaliteit achteraf bestrijden. 6a 

Etiketteringstheorie, bindings- of integratietheorie, 

sociobiologische theorie. b Eigen antwoord 
 

 

Kijkvragen 

1 In de krottenwijken in Brazilië is veel criminaliteit. 

Waarom is juist in de krottenwijken veel 

criminaliteit te vinden? 

 

2a Waarom is de man die toeristen rondleidt in 

Brazilië geen crimineel meer?  

b Waarom is het belangrijk voor hem om geen 

crimineel gedrag meer te vertonen? 

 

3 In Mexico krijgen maar weinig criminelen hulp en 

steun van de overheid. Wat heeft dit voor gevolg 

voor het aantal recidieven? 

 

4 De 21-jarige Michael heeft veel criminele daden 

begaan. Waarom is hij crimineel geworden?  

 

Verdiepingsvragen 

5 Criminaliteit kan preventief en repressief opgelost 

worden.  

 

Zoek deze begrippen op in je boek en geef aan hoe 

het drugsprobleem preventief en repressief kan 

worden verholpen. 

 

6 Er zijn verschillende theorieën over waarom 

iemand crimineel wordt. 

a Welke verschillende theorieën zijn er? 

b Geef aan bij iedere ex-crimineel die in deze video 

voorkomt waarom zij volgens een bepaalde theorie 

crimineel zijn geworden. 
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