
 

EenVandaag in de klas 
Een moordenaar komt vrij: 
wat gebeurt er met hem? 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 16-18 jaar 
Niveau:  VO onderbouw/ bovenbouw 
 
Samengevat 
Als je in Nederland gevangen zit, kom je 
soms in aanmerking voor vervroegde 
vrijlating. Zo ook Volkert van der Graaf, de 
moordenaar van politicus Pim Fortuyn. De 
moord zorgde echter voor zoveel ophef, 
dat Volkert van der Graaf in de afgelopen 
jaren regelmatig met de dood bedreigd 
wordt. Hoe moet zo’n beruchte ex-
gevangenen verder leven?  
 
Vakgebied 
Maatschappijleer 
 
Kernbegrippen 
Vervroegde vrijlating, reclassering 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij het volgende 
kerndoel/domein in het VO: 
Onderbouw: Mens en Maatschappij 36 
Bovenbouw: B: Rechtsstaat 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
‘EenVandaag in de klas’. Op Schooltv.nl is 
meer te vinden over rechtspraak, 
bijvoorbeeld de aflevering De rechtsstaat.  
 
Antwoorden 
1 Hij heeft 2/3 van zijn straf uitgezeten 
en dan kom je in Nederland in aanmerking 
voor vervroegde vrijlating. 2 A, B, C. 3 Het 
slachtoffer is een bekend persoon. Er 
bestaat een kans dat mensen wraak 
willen nemen. 4 C 5 De media zullen hem 
constant volgen. Hij zal veel negatieve 
reacties vanuit zijn omgeving krijgen. 6a 
Ex-gedetineerden begeleiden bij hun 
terugkeer in de samenleving. 6b Dat is het 
restant van zijn straf en dus zijn 
proeftijd.  7 Eigen antwoord 

Kijkvragen 
 
1 Volkert van der Graaf kreeg destijds 18 
jaar gevangenisstraf opgelegd. Hoe kan het 
dat hij na 12 jaar al vrij komt? 
 
2 Welke voorwaarden zitten aan zijn 
vrijlating verbonden? Er zijn meerdere 
antwoorden mogelijk: 
A Hij mag geen contact hebben met 
nabestaanden van het slachtoffer 
B Hij mag geen contact hebben met de 
media 
C Hij moet een elektronische enkelband 
dragen  
D Hij moet verplicht een cursus 
woedebeheersing volgen 
 
3 Na zijn vrijlating krijgt Volkert van der 
Graaf waarschijnlijk een nieuwe identiteit. 
Waarom is dat nodig? 
 
4 Bij veel veroordeelden bestaat de kans op 
recidive. Wat betekent dat? 
A De kans dat nabestaanden of 
slachtoffers wraak nemen op de 
veroordeelde na zijn vrijlating 
B De kans dat de samenleving de 
veroordeelde niet accepteert na zijn 
vrijlating 
C De kans dat de veroordeelde na zijn 
vrijlating opnieuw een strafbaar feit pleegt 
 
5 Peter R. de Vries meent dat Volkert van 
der Graaf het moeilijk zal krijgen als hij vrij 
is. Geef minimaal twee redenen waarom hij 
niet echt in vrijheid zal kunnen leven. 
 
Verdiepingsvragen 
 
6 Volkert van der Graaf staat na zijn 
vrijlating nog 6 jaar onder toezicht van de 
reclassering.  
a Wat doet reclassering? 
b Waarom duurt het toezicht in dit geval 6 
jaar? 
 
7 Wat vind jij van de volgende stelling? 
Motiveer je mening. 
Een gevangenisstraf krijg je niet voor niks. 
Je moet die dan ook helemaal uitzitten en 
geen kans hebben op vervroegde vrijlating. 
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