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De maatregel terbeschikkingstelling aan het
onderwijs (tbo-maatregel)

maximumscore 2
doelen van sancties:
− (speciale) preventie
citaat: “voorkomen dat zij zich schuldig maken aan nieuwe strafbare
feiten” (regels 7-9)
− resocialisatie
voorbeeld van een citaat: “een maatregel opgelegd krijgen die ervoor
zorgt dat ze weer naar school gaan om hun diploma te halen.”
(regels 2-5)
per juiste sanctie met een juist citaat
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Een juist antwoord bevat de volgende elementen:
• De bindingstheorie stelt dat mensen als ze werk hebben, op school
zitten (of een relatie hebben) zich eerder aan de heersende normen en
ideeën houden en dus minder geneigd zijn crimineel gedrag te
vertonen. / De bindingstheorie stelt dat mensen weerhouden worden
van crimineel gedrag als ze werk hebben, op school zitten (of een
relatie hebben). Dit zijn bindingen die ze niet op het spel willen zetten
• Jongeren zonder werk of jongeren die niet op school zitten, hebben
weinig te verliezen als zij zich crimineel gaan gedragen
maximumscore 2
Een juist antwoord bevat de volgende elementen:
• De anomietheorie stelt dat criminaliteit ontstaat wanneer er in een
samenleving de maatschappelijke druk om wenselijk geachte doelen te
realiseren botst met de beschikbare middelen om die doelen op een
legale manier te bereiken
• Jongeren die een opleiding niet afronden, beschikken over weinig
middelen om de maatschappelijke doelen (goede baan met loon,
status) op een legale manier te bereiken. De kans is groter dat deze
jongeren door middel van criminele activiteiten de maatschappelijk
gewenste doelen proberen te realiseren
maximumscore 2
voorbeeld van een juist antwoord:
• ‘Linkse’ partijen leggen meer de nadruk op het bestrijden van de
maatschappelijke oorzaken van criminaliteit
• Deze visie klinkt door in de tbo-maatregel. Deze beoogt namelijk de
geringe arbeidsperspectieven en het gebrek aan opleiding van de
veroordeelde jeugdigen (regels 25-30) te voorkomen door hen te
dwingen hun opleiding af te ronden (regels 34-40)
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voorbeelden van juiste antwoorden:
− kenmerk 1
Bij integraal veiligheidsbeleid wordt gestreefd naar samenwerking
tussen overheid, bedrijven, maatschappelijke organisaties en burgers.
Toelichting: In de tekst staat dat de overheid samenwerkt met
maatschappelijke organisaties, namelijk scholen, de
kinderbescherming en de reclassering (regels 43-49).
− kenmerk 2
De overheid legt met de tbo-maatregel de nadruk op het voorkomen
van onveiligheid in de samenleving. Dit is een kenmerk van integraal
veiligheidsbeleid.
Voorbeeld van een toelichting: Door de veroordeelde jongeren te
dwingen naar school te gaan en hun opleiding af te ronden, wordt
getracht te voorkomen dat deze jongeren opnieuw de fout in gaan
(regels 34-40).
− kenmerk 3
Er wordt meer beleid ontwikkeld en er worden maatregelen genomen
om zogenoemde veelplegers of stelselmatige daders aan te pakken.
Voorbeeld van een toelichting: De doelgroep van de tbo-maatregel is
werkloze jongeren met een problematisch onderwijsverleden die vooral
meerdere, lichtere delicten plegen (regels 25-26). Dit valt onder de
definitie van veelplegers.
per juist kenmerk
met juiste toelichting
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verschillen tussen de tbs-maatregel en tbo-maatregel:
− Tbs wordt in het algemeen ingezet in het geval van
ontoerekenbaarheid. (Bij tbo gaat het vooral om veroordeelde jongeren
met ‘een problematisch onderwijsverleden’.)
− Bij de tbs-maatregel wordt vooral ingezet op therapie. (Bij de tbomaatregel gaat het om volgen van onderwijs en het afronden van een
opleiding.)
− Tbs vindt plaats in een gesloten inrichting. (Bij de tbo-maatregel gaan
de jongeren die veroordeeld zijn voor een licht delict naar reguliere
scholen.)
per juist verschil
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