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Opgave 1 Een eigentijdse aanpak van straatoverlast en jeugdcriminaliteit

1 

Maximumscore 2
Voorbeelden van goede antwoorden zijn (twee van de volgende):
• Het volwassenenstrafrecht kent hogere straffen dan het jeugdstrafrecht. / Het
jeugdstrafrecht kent (voor jeugdigen van 12 tot 16 jaar) een vrijheidsstraf van 1 dag tot
twaalf maanden.
• Veroordeelde jongeren komen niet in een gevangenis, maar in een jeugdinrichting.
• Jongeren worden berecht door de kinderrechter en de zitting voor de kinderrechter is niet
openbaar.
per juist voorbeeld

1

Maximumscore 2
2  • HALT(-afdoening) / Het Alternatief-project

1

• Deze afhandeling / afdoening (wordt uitgevoerd door HALT-bureaus) bestaat uit: het (zo

snel mogelijk na de aanhouding) verrichten van werkzaamheden aan de door hen zelf
vernielde of bekladde objecten of eventuele vergoeding van schade. / een lichte werk- of
leerstraf

3 

Maximumscore 2
Voorbeelden van goede antwoorden zijn (twee van de volgende):
• De jongeren krijgen geen strafblad.
• De jongeren hebben geen last van een negatieve etikettering.
• De HALT-afdoening schept betere voorwaarden voor resocialisatie. / Deze afdoening is een
pedagogisch verantwoord alternatief voor de strafrechtelijke veroordeling.
• Er is door de HALT-afdoening minder recidive.
per juist voordeel

4 

5 

Maximumscore 1
Zero tolerance is meer repressief dan de inzet van buurtregisseurs of wijkagenten.
Maximumscore 2
één van de volgende:
• de bindingstheorie
Deze theorie zegt dat maatschappelijke bindingen, zoals bijvoorbeeld een hechte band
binnen het gezin of goede contacten op school/werk, remmend werken op crimineel gedrag.
De buurtregisseurs proberen een vertrouwensband met de jongeren op te bouwen, waardoor
zo wordt verwacht, crimineel gedrag van jongeren zal afnemen of zal ophouden. / Door
goede relaties tussen buurtregisseurs of wijkagenten en jongeren zullen deze laatsten
minder snel afwijkend gedrag vertonen.
• sociale controletheorie
Volgens de sociale controletheorie wordt crimineel gedrag voorkomen door de gevolgen
van formele en informele sociale controle. Een buurtregisseur oefent deze vormen van
sociale controle uit.
Opmerking
Alleen twee punten toekennen als de naam van de theorie en de uitleg juist zijn.
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6 

Maximumscore 2
twee van de volgende taken van politie:
• Preventie: door het kweken van een vertrouwensband wordt geprobeerd crimineel gedrag te
voorkomen.
• Hulpverlening: de wijkagenten/buurtregisseurs kunnen de jongeren ondersteunen bij het
vermijden van maatschappelijk ongewenste activiteiten.
• Handhaving van de openbare orde: door intensief contact met de jongeren proberen de
wijkagenen rellen op straat tegen te gaan.
per juiste taak en toelichting

7 

8 

9 

10 

Maximumscore 2
A
• De burgemeester is verantwoordelijk voor handhaving van de openbare orde
B
• Het Openbaar Ministerie is belast met de opsporing van strafbare feiten / afdoening via
HALT of vervolging van deelnemers aan de rellen. / Het Openbaar Ministerie is
verantwoordelijkheid voor de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde
Maximumscore 2
de waarden:
• rechtvaardigheid (regel 46)
• veiligheid (regel 53)

1

1

1

1
1

Maximumscore 1
Voorbeeld van een goed antwoord is: veiligheid / rechtvaardigheid / zekerheid /
rechtshandhaving / rechtsbescherming

Maximumscore 2
Voorbeelden van goede antwoorden zijn (twee van de volgende):
• Rechtsregels gelden in beginsel voor iedereen.
• Rechtsregels gaan in het algemeen voor andere regels.
• Rechtsregels dienen eigenrichting te voorkomen / zijn bedoeld om conflicten tussen
personen volgens de wet en het recht te regelen.
per juiste reden



Deelscores

www.havovwo.nl

1

Eindexamen maatschappijleer havo 2003 - I
havovwo.nl

Antwoorden

11 

Deelscores

Maximumscore 4
twee van de volgende benaderingswijzen:
- politiek-juridische benaderingswijze
Voorbeelden van goede vragen zijn (één van de volgende):
• Welk overheidsbeleid is er ten aanzien van de aanpak van de jeugdcriminaliteit?
• Welke groeperingen/actoren zijn betrokken bij de aanpak van de probleemjeugd?
- sociaal-economische benaderingswijze
Voorbeeld van een goede vraag is: Is er een relatie tussen de sociaal-economische positie
van jongeren en het crimineel gedrag dat zij vertonen?
- sociaal-culturele benaderingswijze
Voorbeelden van goede vragen zijn (één van de volgende):
• Is er tussen verschillende jeugdsubculturen verschil in jeugddelinquentie?
• Welke waarden en normen heeft de probleemjeugd?
• Op grond van welke zaken past een harde aanpak van probleemjongeren beter bij de
Marokkaanse cultuur dan bij de Nederlandse cultuur? (naar aanleiding van de uitspraak van
de korpschef in regel 9 in tekst 1)
per juist antwoord

2

Opmerking
Alleen 2 punten toekennen indien de naam van de benaderingswijze en de bijbehorende
vraag juist zijn.

12 

Maximumscore 4
A
Het zelfrapportage-onderzoek geeft een completer beeld van de jeugdcriminaliteit dan
politiecijfers. Jongeren/geënquêteerden (aan de hand van een vragenlijst) geven aan of ze al
dan niet een bepaald delict hebben gepleegd (en hoe vaak zij dit hebben gedaan). Op deze
wijze krijgt men een beter inzicht in de aard en de omvang van de criminaliteit, die
verborgen is gebleven / die niet geregistreerd is (dark number)

1

Politiecijfers geven een minder betrouwbaar beeld van de jeugdcriminaliteit omdat
• de politiestatistieken ook beïnvloed kunnen worden door veranderingen in het

politieoptreden / selectief opsporingsbeleid

1

• veel delicten die door jongeren worden gepleegd (vandalisme, fietsendiefstal) niet ter



kennis komen van de politie. / niet aangegeven worden bij de politie

1

B
Daders van zware misdrijven hebben een geringe bereidheid om de vragen eerlijk te
beantwoorden

1
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Maximumscore 2
Het gaat om de aanpak van gedrag dat bij de wet strafbaar is gesteld

1

bijvoorbeeld één van de volgende gegevens of citaten:

1

• “Strafrecht maar ook de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) vormen daarbij

effectieve middelen.”
• “Dit boekje bevat overtredingen die de leefbaarheid aantasten.”
• “Bij elke overtreding vindt u de (wets)tekst.”

14 

Maximumscore 2
De politie handhaaft de rechtsorde op basis van wettelijke bepalingen in verband met
strafbaar gedrag (en op basis van wettelijke bevoegdheden)
verwijzing (één van de volgende):
• “Bij elke overtreding vindt u de (wets)tekst.”
• Het boekje bevat een reeks overtredingen met de wetstekst en maximale boete.

1
1

Opmerking
Ook goed: Het waarborgen van de rechtszekerheid. / Bescherming tegen willekeur van de
politie. Door het boekje Streetwise weet de politie waaraan ze zich moet houden: wat is
wettelijk verboden en wat is de strafmaat.

15 

Maximumscore 4
twee van de volgende:
• Speciale preventie: de overtreder zal de sanctie direct in verband brengen met zijn daad
waardoor hij het de volgende keer hopelijk uit zijn hoofd zal laten.
• Algemene preventie: door de streetwise-aanpak zullen mensen worden afgehouden zich
schuldig te maken aan hinderlijk en asociaal gedrag.
• Vergelding: overtreders van de regels krijgen als straf een geldboete.
• Handhaving van de rechtsorde: door ‘streetwise’ hoopt men ongewenste gedragingen aan te
kunnen pakken.
per juist doel met bijbehorende toelichting
Indien alleen het doel
Indien alleen preventie met toelichting
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