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Als je wil weten hoeveel mensen in Nederland in een bepaald jaar slachtoffer zijn geworden 
van mensenhandel, kun je je het beste wenden tot:  
 
a. De politiestatistiek. 
b. Slachtofferenquêtes.  
c. Zelfrapportage van daders. 
d. Internationale politiestatistieken. 
 
 
Welke van de stellingen is/zijn juist?  
1. Bij haalwerk heeft de inspanning van de politie invloed op een toename of afname in 
bepaalde geregistreerde criminaliteitsvormen.  
2. Bij brengwerk heeft de inspanning van de politie invloed op een toename of afname in 
bepaalde geregistreerde criminaliteitsvormen.  
 
a. Stelling 1 is juist, stelling 2 is onjuist.  
b. Stelling 2 is juist, stelling 1 is onjuist.  
c. Allebei de stellingen zijn juist. 
d. Allebei de stellingen zijn onjuist.  
 
 

Welke uitspraak is onjuist?  
a. De politiestatistiek heeft als voordeel dat slachtofferloze delicten hierin ook meegenomen 
worden. 
b. De politiestatistiek heeft als nadeel dat schommelingen in het criminaliteitsniveau vaak 
het gevolg zijn van een veranderde wijze van registreren of van veranderende prioriteiten 
van de politie. 
c. Een slachtofferenquête heeft als voordeel dat mensen die geen aangifte hebben gedaan 
hierin wel voorkomen . 
d. Zelfrapportage van daderschap heeft als nadeel dat hier geen slachtofferloze delicten in 
worden meegenomen, 
 
 
Wat is geen vorm van gedigitaliseerde criminaliteit (cybercrime type I)? 
 
a. Fraudeurs die via websites mensen oplichten. 
b. Pedofielen die via cybernetwerken kinderporno verspreiden. 
c. Hacken van computersystemen. 
d. Stalking via het internet. 
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Met de resultaten van slachtofferenquêtes kunnen we twee soorten vergelijkingen maken, 
namelijk diachrone en synchrone vergelijkingen. Lees onderstaande stellingen: 
Stelling I: Bij diachrone vergelijkingen worden de cijfers op verschillende tijdstippen met 
elkaar vergeleken 
Stelling II: Bij synchrone vergelijkingen worden de cijfers van verschillende plaatsen met 
elkaar vergeleken 
 
a. Stelling I en II zijn juist. 
b. Stelling I is juist, Stelling II is onjuist. 
c. Stelling I is onjuist, stelling II is juist. 
d. Stelling I en II zijn onjuist. 
 
 
De betrouwbaarheid van zelfrapportage van crimineel gedrag wordt ongunstig beïnvloed 
door: 
 
a. De neiging van respondenten sociaal-wenselijke antwoorden te geven. 
b. Het probleem van het dark number. 
c. Beide, dus zowel a. als b. 
d. Geen van beide, dus noch a. noch b. 
 


