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Opgave 2 Criminaliteit: de opvoedpolitiek van het kabinet
Balkeneinde IV
7

maximumscore 2
• Deze overheidsmaatregel kan in strijd zijn met de rechtsbescherming
van de burger / het recht van burgers op privacy
Uitleg:
• Rechtsbescherming houdt in dat de burger door het recht beschermd
wordt tegen de overheid. Deze maatregel van Rouvoet is daarmee in
strijd want hij geeft de overheid het recht om gegevens te verzamelen
over de persoonlijke levenssfeer van burgers

8

maximumscore 2
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn (één van de volgende):
− Door in te zien dat de overheid in gezinssituaties moet kunnen
ingrijpen, is de ChristenUnie / minister Rouvoet bereid om een
ideologisch beginsel/uitgangspunt los te laten, namelijk het vasthouden
aan het gezag van de ouders (kenmerk pragmatisme).
− De harde werkelijkheid van probleemjongeren doet minister Rouvoet
inzien dat een politieke keuze gemaakt moet worden op grond van
gezond verstand. / dat men moet kiezen voor een praktisch haalbare
oplossing (kenmerk pragmatisme).

9

maximumscore 2
− preventieve maatregelen
− Het gaat om het nemen van maatregelen die gericht zijn op onder
andere het helpen van het kind, de ouders en de school. / die gericht
zijn op het verbeteren van de omstandigheden waarin het kind
opgroeit. Dit zijn maatregelen om criminaliteit te voorkomen.

1

1

Opmerking
Alleen 2 punten toekennen als zowel het eerste deel als het tweede deel
van het antwoord juist is.
10

11

maximumscore 2
Voorbeelden van juisten antwoorden zijn:
• beveiliging van een wijk of gebied
• handhaving van de rechtsorde

1
1

maximumscore 1
het legaliteitsbeginsel
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maximumscore 4
Beschrijving bindingstheorie:
• Jongeren zullen zich door goede relaties met ouders, familie en
vriendenkring en door participatie op school, in het werk en in
vrijetijdsverenigingen op positieve wijze binden aan de maatschappij /
maatschappelijke verbanden. / Door hechte relaties met ouders, familie
en vriendenkring en door participatie op school, in het werk en in
vrijetijdsverenigingen, zullen jongeren zich de heersende waarden en
normen eigen maken.
Een dergelijke sterke maatschappelijke binding remt neigingen tot
crimineel gedrag, omdat men dan een en ander kan verliezen wat men
niet wil verliezen
Voorbeeld van een juiste uitleg van aansluiting beleidsprogramma bij de
bindingstheorie is:
• Het beleidsprogramma ‘Aanpak Jeugdcriminaliteit’ heeft het over het
zorgen voor aansluiting van jongeren bij de samenleving alsook een
goede nazorg na verblijf in een justitiële inrichting. Om de kans op
herhaling van crimineel gedrag van jongeren te verkleinen, is het
noodzakelijk dat jongeren op school zitten of werk hebben, positief hun
vrije tijd besteden en goede contacten met gezinsleden hebben. Dit
zijn voorbeelden van het versterken van een maatschappelijke binding
maximumscore 2
• de wetgevende macht en voorbeeld van juist citaat (één van de
volgende):
−
“Het kabinet bereidt een wetsvoorstel voor dat gemeenten in staat
moet stellen sneller te reageren op overlast veroorzakende jongeren
(door bijvoorbeeld een gebieds- of contact verbod op te leggen).”
(regels 22-27)
− “Voor jongeren die strafbare feiten hebben gepleegd, wordt door de
minister van Justitie een beleidsprogramma ‘Aanpak Jeugdcriminaliteit’
opgesteld.” (regels 28-32)
de uitvoerende macht en voorbeeld van juist citaat (één van de
volgende):
−
“Bij jongeren die … strafbare feiten hebben gepleegd, zijn politie en
justitie aan zet.” (regels 18-22)
− “Een goede nazorg na verblijf in een justitiële jeugdinrichting is …”
(regels 43-46)
− “Er dient een naadloze overdracht plaats te vinden tussen justitiële
organisaties en lokale organisaties met heldere afspraken: ...”
(regels 46-49)
ook goed:
− “Voor jongeren die strafbare feiten hebben gepleegd, wordt door de
minister van Justitie een beleidsprogramma ‘Aanpak Jeugdcriminaliteit’
opgesteld.” (regels 28-32)
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