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Opgave 1  Persoonsgerichte aanpak van hooligans 

1 maximumscore 1 
De taak handhaven van de openbare orde. 

2 maximumscore 4 
• De aanpak waarbij aangegeven wordt dat de hooligan in de gaten

gehouden wordt (regels 75-83) past bij de sociale controletheorie 1 
• Het in de gaten houden is een vorm van sociale controle. De sociale

controletheorie stelt dat crimineel gedrag wordt verhinderd door 
gevolgen van formele en informele sociale controle  1 

• De aanpak waarbij voor iedere overtreding een bekeuring
uitgeschreven wordt past bij de rationele keuzetheorie 1 

• Die theorie stelt dat een criminele handeling het resultaat is van een
afweging van baten en lasten. Het grote risico van een bekeuring 
maakt de criminele handeling onaantrekkelijk, omdat de lasten te hoog 
worden in vergelijking met de baten 1 

3 maximumscore 4 
• Voorbeeld van een linkse visie op de oorzaak is te vinden in de regels

27-34: “Het eerste doel is … zicht te krijgen op de sociale en 
economische omstandigheden van de hooligans. Te denken valt aan 
privésituatie, werk, inkomsten en andere factoren die stabiliteit kunnen 
bieden in het leven.” Hier staat dat informatie verzameld wordt over 
sociaal-economische achtergronden van hooligans. Dit is ‘links’ omdat 
er kennelijk van uitgegaan wordt dat omgevingsfactoren een rol van 
betekenis kunnen spelen bij het gedrag van mensen 2 

Vraag Antwoord Scores 

• Voorbeeld van een rechtse aanpak is te vinden in de regels 93 en
verder: “Getracht wordt om bij deze hooligans een gedragsverandering
af te dwingen door de hooligan dicht op de huid te zitten. Dit wordt ook
wel een VIP-aanpak genoemd, waarbij VIP staat voor Very Irritating
Police. De politie volgt de hooligan in en rondom het stadion, maar
vooral ook in de eigen omgeving. De wijkpolitie en de directe
hulpverlening (DHV) worden betrokken bij het ‘vippen’ en voor iedere
overtreding wordt een bekeuring uitgeschreven.” In bovenstaand citaat
wordt een repressieve aanpak beschreven. Een repressieve aanpak
past meer bij ‘rechts’ 2 
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Vraag Antwoord Scores 

4 maximumscore 2 
• Kenmerk: Bij integraal veiligheidsbeleid wordt er door de overheid

samengewerkt met maatschappelijke organisaties en burgers 1 
• Toelichting: Met de persoonsgerichte aanpak betrekt de overheid naast

de buurtagent ook ouders en eventueel de hulpverlening erbij 1 

5 maximumscore 2 
• Dat geldt tot 12 jaar 1 
• Jonge kinderen worden nog niet toerekeningsvatbaar geacht. Het kind

wordt geacht nog niet wilsbekwaam te zijn 1 

6 maximumscore 4 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
• De volgende doelen van straf zullen waarschijnlijk niet bereikt worden

(twee van de volgende): 2 
– generale preventie
– speciale preventie
– beveiliging van de maatschappij

• Geen van deze doelen zal met het stadionverbod bereikt worden
omdat veel jonge hooligans geen binding hebben met een club. De
straf zal daarom niet preventief werken 1 

• Deze jonge hooligans gaan voor de kick van het geweld. Die kick
vinden ze ook buiten het stadion bijvoorbeeld bij het uitgaan waardoor
het doel ‘beveiliging van de maatschappij’ met een stadionverbod niet
bereikt zal worden. De hooligans zullen waarschijnlijk elders geweld
plegen 1 

7 maximumscore 4 
• Het dilemma van rechtsstaat houdt in dat de twee doelen van de

rechtsstaat, rechtshandhaving en rechtsbescherming, niet tegelijkertijd 
gerealiseerd kunnen worden. Meer aandacht voor het ene doel gaat 
vaak ten koste van het andere 2 

• Langere straffen / strengere sancties zijn middelen ter versterking van
de rechtshandhaving 1 

• Een lagere bewijslast betekent vermindering van de rechtsbescherming
van een verdachte 1 
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Vraag Antwoord Scores 

8 maximumscore 2 
Drie van de volgende: 
− er ontstaat angst, geestelijke en emotionele schade; 
− er ontstaat morele verontwaardiging; 
− het rechtsgevoel wordt aangetast; 
− burgers voelen zich in hun bewegingsvrijheid beperkt (durven niet in de 

buurt van het stadion te komen); 
− de rechtsstaat wordt bedreigd: gevaar voor eigenrichting; 
− opvattingen over goed en kwaad kunnen veranderen; 
− het verlies aan vertrouwen in mensen, organisaties en de samenleving 

als geheel; 
− het ontstaan van negatieve beeldvorming ten aanzien van bepaalde 

groepen mensen. 

indien drie juist 2 
indien twee of één juist 1 
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