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Deelscores

Opgave 2 Criminaliteit en rechtsstaat
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Maximumscore 1
Nee, Dennis is tien jaar. Kinderen tot twaalf jaar kunnen niet strafrechtelijk worden
vervolgd. / Het jeugdstrafrecht geldt vanaf 12 jaar.
Maximumscore 2
twee van de volgende taken van de politie met uitleg:
• opsporing van strafbare feiten/het opsporingswerk/daadwerkelijke handhaving van de
rechtsorde: achterhalen wie de dader van de gepleegde delicten is (regels 3-8)
• hulpverlening: praten met zijn moeder (regels 11-12) / aanmelden van de zaak bij project
Echt Recht/Samen Herstellen (regels 29-31)
• preventie: bijdrage leveren aan voorkomen van strafbaar gedrag door samen te werken met
project Echt Recht/Samen Herstellen (regel 21 en regels 29-31)
per juiste taak en uitleg
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Maximumscore 1
De etiketteringstheorie legt de nadruk op de sociale omgeving die het etiket crimineel plakt
op bepaalde (afwijkende) gedragingen van bepaalde personen. De redenering is dat mensen
zich conform dit etiket gaan gedragen.
Maximumscore 2
Het project Echt Recht/Samen Herstellen gaat bij het voorkomen van crimineel gedrag uit
van de omgeving van de dader. Door het maken van afspraken/bemiddeling met instanties
en personen uit de omgeving van de dader (Dennis) wordt voorkomen dat de dader (Dennis)
het etiket crimineel krijgt opgeplakt en wordt voorkomen dat dader (Dennis) het criminele
pad opgaat.
Maximumscore 2

32  • De (jeugd-)reclassering heeft als één van haar doelstellingen het verlenen van hulp aan

verdachten / het voorbereiden en begeleiden van de uitvoering van taakstraffen

1

• Het Buro Slachtofferhulp heeft als doelstelling het bijstaan bij de verwerking van

(im)materiële schade van slachtoffers. (In een aantal gevallen kunnen een bijeenkomst en
de daarbij behorende afspraken bijdragen aan herstel van vertrouwen bij het slachtoffer.)
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Maximumscore 2
twee van de volgende:
• Verdachten krijgen een transactie voorgelegd. (Verdachten betalen een bepaald bedrag in
ruil voor vervolging.)
• Zaak van verdachten wordt geseponeerd door het OM

1
1

Maximumscore 2
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn (één van de volgende):
• Er dient alles gedaan te worden om te voorkomen dat jongeren het pad van de criminaliteit
opgaan. Minderjarigen die een eerste overtreding hebben begaan, moet je eerst de kans
geven hun fout goed te maken. Daarom is een project als Echt Recht/Samen Herstellen van
belang. Daar komt bij dat een harde straf, die Donner wenst, een minder afschrikkende
werking heeft dan vaak wordt verondersteld (functie van straf).
• Weliswaar kan het gebeuren dat door de bemiddeling van Echt Recht/Samen Herstellen
minderjarigen op het rechte pad blijven in de samenleving. Echter in het geval dat jongeren
in herhaling vallen, dient er een duidelijke speciale afschrikking plaats te vinden door het
opleggen van een straf (functie van straf).
Maximumscore 1
Het zijn misdrijven, het gaat om delicten die mensen en de samenleving veel schade
berokkenen en niet om overtredingen als verkeersovertredingen of het niet mogen betreden
van een weg.
Maximumscore 4

36  • Slachtofferonderzoek vindt plaats via enquêtes. Geënquêteerden (op basis van een

vragenlijst) geven aan of ze al dan niet het slachtoffer geweest zijn van een bepaald delict.
Op deze wijze krijgt men ook inzicht in de aard en de omvang van de criminaliteit, die
verborgen is gebleven / die niet geregistreerd is (dark number) bij de politie
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Politiecijfers geven een beperkt beeld van de criminaliteit, omdat
• de politiestatistieken ook beïnvloed worden door veranderingen in het politieoptreden /

selectief opsporingsbeleid
• veel delicten die worden gepleegd (bijvoorbeeld vandalisme, fietsendiefstal) niet ter kennis
komen van de politie / niet aangegeven worden bij de politie

1
1

Maximumscore 2
37  • niet volledig dekkend bij een aantal misdrijven vanwege mogelijke emotionele drempel bij

slachtoffers

1

• niet altijd aanwijsbare persoonlijke slachtoffers (bijvoorbeeld witte-boordencriminaliteit en



milieudelicten)

1

Indien antwoord als ‘vermoorden personen kun je niet interviewen’
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