
 

 

 

Onderwijskrant Actueel: Minderjarigen verdacht van moord 

Tips: kijktips en werkvormen over minderjarige 

verdachten. 
 

Heeft u behoefte aan meer achtergrondinformatie over dit onderwerp? Dan volgen hieronder 

enkele tips.  

 

Artikelen 

 NRC: Moordende jongeren, dat is niet uitzonderlijk 

Circa tien moorden per jaar worden gepleegd door een minderjarige. „Hun aandeel is 
in de afgelopen decennia nauwelijks veranderd.” Interview met criminoloog en 
forensisch psycholoog Marieke Liem. 

 NOS, 8 juni 2017: Hoe gruwelijk moord door tiener ook is, we geloven in tweede kans 

Artikel over jeugdstrafrecht met Peter van der Laan, onderzoeker jeugdcriminaliteit. 

 

Film / TV  

 Het VPRO-programma Metropolis (2009) legt in Alles over rechtspraak het 

Nederlandse rechtssysteem langs de internationale meetlat en gaat op zoek naar de 

meest uiteenlopende vormen van rechtspraak. Hoe wordt er in andere landen bepaald 

wat een terechte straf is? 

 In de programmaserie Kijken in de ziel is in 2011 een reeks uitzendingen gewijd aan 

advocaten. Met name de volgende twee uitzendingen zijn in dit verband nog relevant: 

Weten en geweten en De verdachte. 

 In dezelfde serie werd in 2015 een reeks interviews uitgezonden met rechters. Daarin 

is onder meer een uitzending gewijd aan de functie van straf. 

 Het Zapp Weekjournaal geeft in het weekoverzicht van 11 juni 2017 (04:09 - 09:22) op 

een laagdrempelige en duidelijke manier overzicht van de gang van zaken rondom een 

vermissing.  Link 

 

Websites 

 De website Recht voor jou legt uit hoe de rechtspraak in elkaar zit en wat er gebeurt 

als een jongere zelf naar de rechter moet. 

 Het Openbaar Ministerie biedt lesprogramma’s, lestips, het online spel ‘De 
Moordzaak’ en nog veel meer.  

 Op Rechtspraak.nl is een pagina gewijd aan Berechting van jonge verdachten 

 

Werkvormen 

 Tien werkvormen over de rechtstaat  

Reader van ProDemos met onder meer de werkvormenBefje op – befje af en 

Opgepakt, wat dan? Online te bestellen voor €3,50 excl. verzendkosten. 
 Nog bruikbare opdrachten n.a.v. eerdere geruchtmakende rechtszaken: 

o In de Onderwijskrant uit 2012 over de Zaak Marianne Vaatstra staat de 

opdracht: Opgepakt, wat dan? 

o In de Onderwijskrant uit 2012 over de Amsterdamse Zedenzaak  staat de 

debatopdracht: Rollenspel: mishandeling 

 

Wetenschap 

 ‘Onderzoek naar effecten van detentie’ 
Een interview met criminoloog Paul Nieuwbeerta over zijn onderzoek naar de 

bedoelde en onbedoelde gevolgen van gevangenisstraf. 

https://www.nrc.nl/nieuws/2017/06/08/moordende-jongeren-dat-is-niet-uitzonderlijk-10971148-a1562082
http://nos.nl/artikel/2177228-hoe-gruwelijk-moord-door-tiener-ook-is-we-geloven-in-tweede-kans.html
https://www.vpro.nl/programmas/metropolis/kijk/afleveringen/rechtspraak.html
https://www.npo.nl/kijken-in-de-ziel-strafpleiters/06-06-2011/NPS_1184319
https://www.npo.nl/kijken-in-de-ziel-strafpleiters/16-05-2011/NPS_1184310
https://www.npo.nl/kijken-in-de-ziel-rechters/03-08-2015/VPWON_1236330
http://jeugdjournaal.nl/uitzending/25418-zapp-weekjournaal-met-nos-jeugdjournaal.html
http://jeugdjournaal.nl/uitzending/25418-zapp-weekjournaal-met-nos-jeugdjournaal.html
https://rechtvoorjou.nl/
https://www.om.nl/onderwerpen/onderwijs-jongeren/
https://www.rechtspraak.nl/Uitspraken-en-nieuws/Themas/berechting-van-jonge-verdachten#e88270b2-6b86-4975-995e-209fd58654e52
https://www.prodemos.nl/voor-scholen/voor-het-voortgezet-onderwijs/the-best-prodemos-readers-werkvormen/tien-werkvormen-rechtsstaat/
https://www.prodemos.nl/wp-content/uploads/2017/06/Puzzel.pdf
https://www.prodemos.nl/wp-content/uploads/2017/06/Debat-Amsterdamse-Zedenzaak.pdf
https://www.nemokennislink.nl/publicaties/onderzoek-naar-effecten-van-detentie

