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Vraag

Antwoord

Scores

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend.

Opgave 1 Criminaliteit: rol van beveiligingsbedrijven
1

2

maximumscore 3
Voorbeelden van een politietaak die wel mag worden uitgevoerd (één van
de volgende):
− toezicht in het publieke domein
− bescherming veiligheid of goederen van burgers en bedrijven/instanties
− hulpverlening
voor een juiste taak

1

Specifieke taken van de politie die niet door particuliere beveiligers mogen
worden overgenomen:
• opsporing van strafbare feiten
• handhaving van de openbare orde

1
1

maximumscore 4
Voorbeelden van juiste materiële gevolgen zijn (twee van de volgende):
− Het grote aantal agenten kost de belastingbetaler/overheid veel geld.
− Particuliere beveiliging brengt kosten met zich mee voor bedrijven,
particulieren en overheid.
− de financiële schade die criminaliteit veroorzaakt / verlies van
goederen of schade aan goederen
− indirect: hogere verzekeringspremies voor de burgers
per juist voorbeeld

1

Voorbeelden van juiste immateriële gevolgen zijn (twee van de volgende):
− gevoelens van onveiligheid
− ontstaan van angst
− aantasting van het rechtsgevoel
− ontstaan van psychisch letsel
per juist voorbeeld
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3

maximumscore 2
Voorbeelden van een juiste verklaring zijn (één van de volgende):
− In de media krijgen ernstige delicten/geweldsmisdrijven veel aandacht.
Dit wekt de suggestie dat ernstige delicten veel voorkomen. Die
vertekening leidt ertoe dat de onveiligheidsgevoelens sterker zijn dan
op grond van de cijfers zou worden verwacht.
− Uit onderzoek blijkt een samenhang tussen beleving van of
bezorgdheid over criminaliteit/veiligheid en het kijken naar televisie en
het lezen van kranten met (sensationeel) nieuws over ernstige
criminaliteit. Mensen die veel televisieprogramma’s zien of nieuws
lezen over zware criminaliteit, voelen zich onveiliger dan mensen die
dat niet of minder doen.

4

maximumscore 1
Niet alle strafbare feiten komen ter kennis van de politie. / Niet iedereen
doet aangifte van een misdrijf bij de politie.

5

maximumscore 4
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn (twee van de volgende):
− De welvaart is sterk toegenomen. Daardoor zijn er meer zaken zijn die
de moeite waard zijn om te hebben. Er zijn meer spullen om te stelen.
− Ontkerkelijking of de verminderde betekenis van een traditionele
levensbeschouwing. Daardoor is het norm- en waardenbesef
veranderd ten aanzien van ‘mijn’ en ‘dijn’. Iets stelen of vernielen wordt
niet zo erg gevonden.
− Het verlies aan traditionele gezagsverhoudingen binnen gezinnen en
scholen heeft mede geleid tot een veranderend norm- en
waardenbesef ten aanzien van ‘mijn’ en ‘dijn’. Iets stelen of vernielen
wordt niet zo erg gevonden.
− Toegenomen alcohol- en drugsgebruik waardoor gebruikers/
verslaafden stelen om aan geld te komen / Veel alcolholgebruik of
alcoholmisbruik gaat vaak gepaard met vernielingen of
geweldsmisdrijven.
− Meer vrije tijd waardoor bepaalde groepen / jongeren zich vervelen,
wat kan leiden tot bijvoorbeeld vandalisme.
− Toename van spanningen in gezinnen / meer opvoedingsproblemen
waardoor meer jongeren ontvankelijk zijn voor crimineel gedrag.
− Toename van werkloosheid, armoede en uitsluiting van bepaalde
allochtone groepen.
Voorbeeld van een mogelijk verband: armoede/werkloosheid en
discriminatie zijn een belemmering om maatschappelijk vooruit te
komen en succesvol te zijn. Mensen kunnen daardoor gefrustreerd
raken wat zich kan uiten in vandalisme of ander afwijkend gedrag. /
Mensen zullen dan eerder niet-legitieme middelen kiezen en afwijkend
gedrag vertonen zoals het plegen van (winkel)diefstal.
per juist voorbeeld van maatschappelijke ontwikkeling met toelichting

6

2

maximumscore 1
geweldsmonopolie
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