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Begrip Uitleg 
Strafblad Je hebt iets gedaan wat niet mag volgens de wet. Als de politie 

erachter komt, kun je voor de rechter komen en straf krijgen. De straf 
wordt opgeschreven in het politiesysteem. Je hebt dan een strafblad.  
 
Een register of dossier met iemands straffen. De straf wordt bepaald 
door de rechter. 
 
Je krijgt een strafblad als de rechter vindt dat je een overtreding 
maakte of misdrijf hebt gedaan.  
 
Als je tussen de 12 en 18 jaar bent, is het anders. Dan kun je een taak- 
of Haltstraf krijgen of in de jeugdgevangenis komen. 
Niet alle misdrijven en overtredingen komen dan op het strafblad te 
staan.  

Verklaring omtrent gedrag Een verklaring omtrent gedrag heb je nodig voor bepaalde beroepen. 
Er wordt dan gekeken of je een strafblad hebt. Als je een strafblad 
hebt, krijg je niet altijd een verklaring omtrent gedrag.  
 
Als je taxichauffeur wilt worden en in de verklaring omtrent gedrag 
staat dat je gereden hebt met alcohol op en je kreeg veel 
verkeersboetes, zul je die baan niet krijgen.  
Als je drugs hebt verhandeld en mensen in elkaar hebt geslagen, zul je 
niet makkelijk leraar of politieagent kunnen worden. 
  

Ripdeal Stelen van drugs, zodat dit niet meer verkocht kan worden. 
Soms is sprake van opzet. De persoon die de drugs geeft om te 
verkopen, laat je beroven, zodat je een schuld bij hem krijgt.  

Werven van personeel Mensen zoeken die voor je kunnen werken  

Productie  Het maken van iets, het fabriceren 

Criminaliteit Misdaad, zoals diefstal, vandalisme, berovingen, drugshandel, 
mishandeling.  

Ter beschikking stellen Iemand mag het gebruiken  

Vandalisme Het kapot maken van iets 

Criminele uitbuiting Uitbuiten is een soort vals spelen. Iemand maakt misbruik van je, 
profiteert van je.  
Met criminele uitbuiting maakt iemand misbruik van je om strafbare 
klusjes te doen   

Prostitutie Seks hebben tegen betaling.  
Als je volwassen bent en je wilt zelf seks hebben en ervoor betaald 
worden, dan mag dat als je daarvoor een vergunning vraagt bij de 
gemeente.  
Als je seks hebt tegen je wil in en een ander krijgt geld, dan is dat niet 
toegestaan.  

Spotten Informatie verzamelen over een persoon door die persoon in de 
gaten te houden.  

Sexting Versturen van berichten die te maken hebben met seks. Bijvoorbeeld 
een naaktfoto.  

Illegaal Iets wat niet mag volgens de wet 

Legaal Iets wat wel mag volgens de wet 



 

V O O R K O M E N  V A N  A A N W A S  J O N G E R E N  I N  D E  C R I M I N E L E  W E R E L D  

#leerlingalert  #studentalert   #ouderalert  #doce nta l er t 

Onderwereld  Criminelen willen niet opvallen en ook niet gepakt worden door de 
politie. We zeggen dan wel dat criminelen in de onderwereld zijn, 
daar waar je ze niet ziet. De onderwereld is de illegale wereld 

Bovenwereld De legale bedrijven 

Simkaart Kaartje wat je nodig hebt voor je telefoon om te kunnen bellen 
Pinpas Je bankpas waarmee je geld kunnen pinnen uit het pinautomaat 

Sextortion Iemand chanteren, onder druk zetten, bedreigen met het verspreiden 
van bijvoorbeeld een naaktfoto of seksvideo.  

 

Profielwerkstuk:  Wil je een profielwerkstuk maken over dit onderwerp? Dan helpen we je 

graag. Stuur een mail naar info@leerlingalert.nl 

Meer weten:   Kijk dan op onze website www.leerlingalert.nl waar we speciaal voor 

jongeren nog meer informatie hebben.  

Chatten met FIER:   Als je je zorgen maakt om jezelf of een ander kun je anoniem chatten met 

Fier tussen 18.00 uur en 06.00 uur. https://chatmet.fier.nl 

Je kunt ook praten met een volwassene die je vertrouwt. Problemen oplossen is soms lastig en zeker niet 

onmogelijk! Het gaat om het zetten van die eerste stap naar de oplossing. 
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