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Antwoorden

Deelscores

Opgave 3 Criminaliteit en rechtsstaat
Maximumscore 4
23  • Er zijn biologische/genetische/psychische verschillen tussen jongens en meisjes. Voorbeeld:

bij jongens komen meer gedragsstoornissen voor mede veroorzaakt door biologische
factoren
• Er zijn verschillen in socialisatie tussen jongens en meisjes (zoals vaak wordt gezegd).
Voorbeeld: jongens identificeren zich met mannen, die stoer zijn en lichamelijke kracht
tonen, meisjes eerder met vrouwen die lief en mooi zijn of met vrouwen die een
dienstbare/zorgzame rol vervullen
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Maximumscore 4
Voorbeelden van goede antwoorden zijn (twee van de volgende):
• Het toezicht in onder andere winkels is sterk teruggelopen. Waar de detailhandel enorm is
gegroeid, is het aantal personeelsleden afgenomen.
• Geweldsuitbarstingen worden mede veroorzaakt door overvloedig drankgebruik en het
slikken van allerlei pillen.
• Veel jongeren aan de onderkant van de samenleving kunnen niet voldoen aan de eisen van
de arbeidsmarkt/werkloosheid onder laag opgeleide jongeren.
• veranderend waarden- en normenbesef mede als gevolg van secularisering
• De informele sociale controle in gezin, op school en in buurt is veranderd of verminderd.
• In veel woningen is overdag niemand thuis. Er is een stijging van het aantal inbraken door
gebrek aan toezicht.
• Ondanks welvaartsgroei zijn er verloederde buurten met gebrekkige of geen cohesie. Dit
heeft onder andere een negatieve invloed op het gezinsklimaat en de informele sociale
controle op jongeren.
per juist antwoord
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Maximumscore 2
Preventief beleid, in combinatie met de volgende twee voorbeelden:
– Ze wijst een repressieve aanpak af want ze zegt dat de oplossing niet ligt in het strafrecht:
de groei van het aantal jeugdinrichtingen en gevangenissen… (regels 26–30).
– Ze pleit voor het uitvoeren van een preventief beleid, want wat wel effect heeft volgens
haar, is het nemen van maatregelen zoals één van de volgende:
• het bijbrengen van sociaal gedrag aan kinderen…. (regels 33–34)
• het regelen van voor- en naschoolse opvang (regels 41–44)
per juist voorbeeld

1

Maximumscore 2
26  • opsporen van strafbare feiten. Voorbeeld uit de tekst: „…in beslag neemt en proces-verbaal

uitschrijft” (regels 15–16)

1

• handhaven van de openbare orde/preventie. Voorbeeld uit de tekst: De politie overlegt met

scholen en horeca om het wapenbezit terug te dringen (regels 20–22)
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Maximumscore 3
De bepalingen van de Algemene Politieverordening zijn rechtsregels omdat deze
• worden gesteld en gehandhaafd door de overheid
• in beginsel voor iedereen gelden
• boven gedragsregels/andere regels gaan
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Maximumscore 3
voorbeeld van een goed antwoord:
• Het dilemma van de rechtsstaat is dat de overheid dient te zorgen voor de handhaving van
de rechtsorde/voor de veiligheid van de burgers, maar in de rechtsstaat moet de burger ook
beschermd zijn tegen willekeur van de overheid/moet er sprake zijn van rechtsbescherming
van de burger
• Door de wetswijziging krijgt de politie meer bevoegdheden, namelijk preventief fouilleren,
waardoor de veiligheid van de burgers beter kan worden gehandhaafd
• maar hierdoor krijgt de overheid een sterker dwangmiddel met betrekking tot het
individu/krijgt de overheid een middel dat inbreuk maakt op de onaantastbaarheid van het
lichaam en de privacy (schending van het principe van rechtsbescherming van de burger)

Deelscores
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Maximumscore 2
29  • Persoon A is de officier van justitie. Twee van de volgende taken: hij klaagt de verdachte

aan, hij probeert bewijs te leveren van schuld en eist een straf

1

Opmerking
Alleen 1 punt toekennen als het antwoord over persoon A volledig goed is.
• Persoon C is de rechter. Twee van de volgende taken: hij zit het proces voor; hij moet

uiteindelijk oordelen of de verdachte wel of niet schuldig is, en hij bepaalt welke straf de
schuldige krijgt

1

Opmerking
Alleen 1 punt toekennen als het antwoord over persoon C volledig goed is.
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Maximumscore 1
In een rechtsstaat worden burgers beschermd tegen willekeur van de overheid/hebben
burgers als verdachte rechten ter verdediging van hun positie/moet het bewijs van schuld
ondubbelzinnig zijn.
Maximumscore 2
twee van de volgende:
• Het feit moet bewezen zijn./Alle bestanddelen van de delictsomschrijving moeten bewezen
zijn.
• Het gedrag moet wederrechtelijk zijn (geen rechtvaardigingsgrond).
• De dader moet schuldig zijn (geen schulduitsluitingsgrond).
per juist antwoord
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Maximumscore 2
Het gerechtshof, want het betreft in de strip een misdrijf en dat wordt afgehandeld door de
arrondissementsrechtbank.
Maximumscore 1
de officier van justitie en de verdachte
Indien in het antwoord alleen de officier van justitie of de verdachte wordt genoemd
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