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Opgave 1 Geweld tegen hulpverleners
1

maximumscore 1
Tot de klassieke grondrechten / politieke grondrechten.

2

maximumscore 2
De wet stelt de volgende grenzen (twee van de volgende):
− publicaties die aanzetten tot haat
− publicaties die aanzetten tot discriminatie
− publicaties die in strijd zijn met openbare zeden
− publicaties die smaad bevatten
− publicaties die laster bevatten
− publicaties die beledigend zijn
− publicaties die opruiend zijn
− publicaties die een gevaar opleveren voor de openbare orde
− publicaties die een gevaar opleveren voor de staatsveiligheid
per juiste publicatie

3

4

1

maximumscore 2
• In de statistieken worden aangiftes opgenomen en zaken die door de
politie zelf geconstateerd worden
• Die aantallen komen niet overeen met de werkelijke aantallen, omdat
niet alle hulpverleners die slachtoffer zijn aangifte doen / omdat niet
alles ter kennis komt van de politie
maximumscore 3
• Voorbeelden van verklaringen op individueel niveau zijn (twee van de
volgende):
− De geweldpleger heeft een gewelddadig karakter.
− De geweldpleger heeft een persoonlijkheidsstoornis.
− De geweldpleger is ontremd door overmatig alcohol- of drugsgebruik.
per juiste verklaring
•
−

−

1

2

1

Voorbeelden van verklaringen op maatschappelijk niveau zijn (één van
de volgende):
Processen van sociale desintegratie kunnen leiden tot een
verzwakking van de sociale samenhang. De hulpverleners worden
bijvoorbeeld gezien als behorend bij ‘die anderen’ die zich te weinig
voor jouw problemen inzetten terwijl ook jij daar wel recht op hebt.
Frustratie leidt vervolgens tot agressief gedrag.
De geweldpleger komt uit een subcultuur waarbinnen agressief gedrag
‘normaal’ is om dingen gedaan te krijgen / nodig is om positie te
verwerven / te behouden..
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• Dat slachtoffers zich eenzaam en beschaamd voelen valt onder
immateriële gevolgen
• Voorbeelden van materiële gevolgen zijn (twee van de volgende):
− Ambulances en ander materiaal raakt beschadigd en moet gerepareerd
of vervangen worden.
− Verzekeringspremies gaan omhoog vanwege bovenstaande
kostenstijging.
− Vervangingskosten vanwege ziekmeldingen.
− Hulpverleners moeten begeleid worden door beveiligers. Dit kost geld.

1
2

per juist materieel gevolg

1

maximumscore 2
• Van preventief beleid is sprake als beleidsinspanningen gericht zijn op
de oorzaken en omstandigheden die criminaliteit bevorderen. Daarmee
wordt geprobeerd criminaliteit te voorkomen zodat strafrechtelijk
optreden niet nodig zal zijn
• De voorgestelde maatregelen betreffen voornamelijk opsporing en
strafrechtelijke vervolging en dat is kenmerkend voor repressief beleid
(Voorstellen die gericht zijn op opsporing en strafrechtelijke vervolging
kunnen in hun werking ook een preventief effect hebben.)

1

maximumscore 4
Voorbeelden van een juist antwoord zijn:
− Een taak van het kabinet is:
• de uitvoerende taak
• Daarbij past bijvoorbeeld dat het lik-op-stukbeleid wordt uitgevoerd
of
− Een taak van het kabinet is:
• de medewetgevende taak
• Daarbij past bijvoorbeeld dat een wetsontwerp wordt voorbereid
waarmee de horeca daders de toegang tot hun zaak mag ontzeggen /
dat een wetsvoorstel wordt voorbereid om de strafmaat te verhogen

- www.havovwo.nl

-2-

1

1
1

1

1

- www.examen-cd.nl

Eindexamen havo maatschappijwetenschappen 2013-II
-

havovwo.nl

Vraag

Antwoord

−
•
•

Scores

Een taak van de Tweede Kamer is:
een wetgevende taak
Daarbij past dat een (initiatief)wetsvoorstel wordt ingediend waarmee
de horeca daders de toegang tot hun zaak mogen ontzeggen / dat een
(initiatief)wetsvoorstel wordt ingediend om de strafmaat te verhogen /
dat dergelijke wetsvoorstellen worden goedgekeurd

of
− Een taak van de Tweede Kamer is:
• een controlerende taak
• Daarbij past dat vragen aan de minister over zijn beleid worden gesteld
/ dat moties worden ingediend waarin het kabinet aangespoord wordt
om voorstellen van de ACP uit te voeren
8

10

1

1

1

maximumscore 2
twee van de volgende:
− Met psychiatrische patiënten die gedwongen zijn opgenomen wordt al
gewerkt aan gedragsverandering. Dit is te vergelijken met het doel
‘heropvoeden’.
− Het doel ‘beveiligen van de samenleving’ is al bereikt vanwege het feit
dat ze al opgenomen zijn en dus vastzitten.
− Aan het doel ‘speciale preventie’ wordt al gewerkt met de therapie.
per juist doel

9

1

1

maximumscore 1
Het opportuniteitsbeginsel.
maximumscore 3
• Bij daderrecht wordt rekening gehouden met de persoon en de
omstandigheden van de verdachte bij de beslissing om een verdachte
wel of niet te vervolgen
• Bij daadrecht ligt de nadruk op het gepleegde delict. Het delict
rechtvaardigt het opleggen van een straf, ongeacht de persoon van de
dader
• Psychiatrische patiënten worden minder vaak vervolgd dan andere
geweldplegers. Dat duidt erop dat rekening gehouden wordt met de
persoon of de persoonlijke situatie van de delictpleger en past dus
meer bij daderrecht
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