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Vraag

Antwoord

Scores

Opgave 3 Van kwaad tot erger?
20

maximumscore 2
Geregistreerde criminaliteit zijn de misdrijven en overtredingen/delicten die
ter kennis zijn gekomen van de politie.

21

maximumscore 1
Voorbeeld van een juist antwoord is:
Van belang is de rol van de media die de beeldvorming beïnvloeden. De
media schenken meer aandacht aan zware dan aan andere vormen van
criminaliteit en vertekenen zo het beeld.

22

maximumscore 2
Voorbeeld van een juist antwoord is:
Kenmerken van een politiek probleem (twee van de volgende):
− handhaven van de openbare orde en het verschaffen van veiligheid
zijn basisfuncties van de staat
− het staat op de politieke agenda
− het wordt gezien als een bedreiging van de rechtsorde
− politieke partijen verschillen over dit onderwerp van mening
Uitleg:
− er is sprake van een openbare orde- en veiligheidsprobleem (regels
12-15)
− politieke partijen bemoeien zich ermee (regels 22-25)
Opmerking
Alleen voor een antwoord met een juiste uitleg met twee juiste kenmerken
mag 2 scorepunten worden gegeven.
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Drie van de volgende taken van de politie met uitleg:
− de opsporing van strafbare feiten: met deze taak kan zij proberen de
criminaliteit in de wijk Zuilen terug te dringen.
− handhaving van de openbare orde / bescherming veiligheid burgers en
preventie: zij kan proberen te voorkomen dat jongeren de fout in gaan
door in de wijk Zuilen aanwezig te zijn en bijvoorbeeld contact met de
jongeren te onderhouden (preventie).
− hulpverlening: jongeren vertonen vaak overlast gevend gedrag omdat
ze in de problemen zitten. Door jongeren in de wijk Zuilen de weg te
wijzen naar instanties kan een oorzaak van overlast weggenomen
worden.
− toezicht in het publieke domein: door bijvoorbeeld de camerabeelden
die in Zuilen gemaakt worden goed te bekijken en daar adequaat op te
reageren kan overlast tegengegaan worden.
− signalering en advisering op het gebied van veiligheid en
veiligheidsbeleid: de politie kan haar ervaring inbrengen bij de
beleidsmakers in Utrecht.
per juiste taak met juiste uitleg

1

24

maximumscore 2
Voorbeeld van een juist antwoord is:
Meer rechercheurs en cameratoezicht passen bij de sociale
controletheorie. Het gaat hier om uitbreiding van de (formele) controle en
door de gevolgen daarvan zou crimineel gedrag verhinderd worden.

25

maximumscore 4
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn (twee van de volgende):
− De gemeente zou in de wijk Zuilen een gezinsondersteunend bureau
kunnen vestigen om ouders te helpen bij opvoedingsondersteuning.
Kinderen worden zo meer gebonden aan hun gezin waardoor
criminaliteit wordt tegengegaan.
− Extra aandacht voor voortijdige schoolverlaters bijvoorbeeld door het
organiseren van studiehulp zoals huiswerkbegeleiding. Met een
diploma is de kans op een vervolgopleiding of werk dat bij je past
groter en dit zijn bindingen met de samenleving waardoor criminaliteit
wordt tegengegaan.
− Projecten om werkloze jongeren snel aan een baan te helpen. Met
werk heeft iemand een binding met de samenleving en een reden om
geen crimineel gedrag te vertonen omdat hij daarmee zijn baan op het
spel zet.
per juist voorbeeld met juiste uitleg

─ www.havovwo.nl

-2-

2
www.examen-cd.nl ─

Eindexamen havo maatschappijwetenschappen 2012 - I
havovwo.nl

Vraag

Antwoord

Scores

26

maximumscore 1
(Aanhouden is een opsporingshandeling en opsporingshandelingen mogen
in het algemeen alleen worden verricht) als het objectieve, redelijke
vermoeden bestaat dat een strafbaar feit is gepleegd.

27

maximumscore 3
Voorbeeld van een juist antwoord is:
• In tekst 8 staat dat preventief fouilleren ingevoerd moet worden om
criminaliteit zoals wapenbezit en -gebruik terug te dringen. Dit is
rechtshandhaving
• In tekst 9 staat beschreven hoe preventief fouilleren ten koste gaat van
de vrijheid van burgers die staande kunnen worden gehouden ook als
ze nergens van verdacht worden. Dit gaat over rechtsbescherming
• Richt de overheid zich op haar ene taak dan kan dat ten koste gaan
van de andere en dat is wat het dilemma van de rechtsstaat inhoudt.
Rechtshandhaving gaat hier ten koste van rechtsbescherming

28

29

maximumscore 3
• Volgens de intergouvernementele procedure
• Intergouvernementeel houdt in dat soevereine staten hun eigen
autonomie behouden en dat besluitvorming alleen tot stand komt als
de deelnemende staten ermee instemmen
• Supranationaal houdt in dat een bovenstatelijk orgaan een besluit kan
opleggen aan de deelnemende staten, ook als ze het er niet mee eens
zijn. Bij de supranationale procedure wordt een deel van de autonomie
uit handen gegeven

1

1

1

1

1

1

maximumscore 3 (altijd toekennen)
Minimumstraffen passen bij een beleid dat bestaat uit een mix van
preventief en repressief beleid. Een minimumstraf wordt immers achteraf
opgelegd (repressie) en heeft tevens als doel om potentiële daders af te
schrikken (preventie).
Opmerking
Een toelichting kan alleen punten opleveren als het juiste beleid (de mix)
door de kandidaat genoemd is. Dus een kandidaat die als antwoord
preventief beleid of repressief beleid geeft en daarbij in de toelichting de
begrippen repressief en preventief correct uitlegt, krijgt geen punt.

30

maximumscore 2
Het is een voorbeeld van daadstrafrecht.
Kenmerkend voor daadstrafrecht is dat er voornamelijk wordt gekeken
naar het delict en dat er minder tot geen aandacht is voor de persoon van
de dader.
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Drie van de volgende:
− vergelding (opzettelijke, gerechtvaardigde leedtoevoeging)
− speciale preventie (voorkomen van recidive)
− generale preventie (door een voorbeeld te stellen worden anderen
afgeschrikt)
− beveiliging van de maatschappij en burgers
− voorkomen van eigenrichting
− genoegdoening aan het slachtoffer
per juist doel
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