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Vraag

Antwoord

Opgave 1
1

Scores

Strenger straffen helpt niet

maximumscore 3
twee van de volgende functies:
− aggregatiefunctie/integratiefunctie
− articulatiefunctie
− communicatiefunctie
−

aggregatiefunctie/integratiefunctie
voorbeeld van een juiste uitleg:
In een verkiezingsprogramma brengen politieke partijen wensen en
eisen met betrekking tot criminaliteit bij elkaar en wegen deze af met
andere maatschappelijke onderwerpen op grond van de eigen
ideologische uitgangspunten. / In een verkiezingsprogramma proberen
politieke partijen allerlei wensen, voorkeuren en prioriteiten op elkaar
af te stemmen vanuit een bepaalde overkoepelende visie op de
gewenste ontwikkeling van de samenleving.

−

articulatiefunctie
voorbeeld van een juiste uitleg:
Politieke partijen brengen opvattingen, wensen en voorkeuren in de
samenleving naar voren in o.a. verkiezingsprogramma’s met het doel
deze op de politieke agenda te krijgen.

−

communicatiefunctie
voorbeeld van een juiste uitleg:
Politieke partijen laten burgers/kiezers middels
verkiezingsprogramma’s via diverse media zien waar de partijen voor
staan.

voor twee juiste functies
per juiste uitleg van een juiste functie

1
1

Opmerking
Voor het noemen van slechts één juiste functie mag geen scorepunt
worden gegeven.
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maximumscore 2
voorbeelden van juiste nadelen van strenger straffen:
− De kosten vanwege langere gevangenisstraffen nemen toe.
− Er kan een tekort aan cellen ontstaan.
− Een lange(re) gevangenisstraf draagt niet bij aan een betere
resocialisatie.
− De kans op recidive is groot na een langere gevangenisstraf.
per juist nadeel

3

1

maximumscore 2
voorbeelden van juiste voordelen van strenger straffen:
− Strenger straffen voldoet uit het oogpunt van vergelding.
− Strenger straffen doet meer recht aan de belangen van slachtoffers /
genoegdoening aan de slachtoffers.
− De veiligheid in de samenleving neemt toe. / Wie opgesloten zit kan
geen misdrijf plegen.
− (generale) preventie / afschrikking
per juist voordeel

4

1

maximumscore 4
een sociaal probleem
voorbeeld van een juist antwoord:
• Een sociaal probleem betreft een situatie die veel mensen onwenselijk
vinden / die in strijd is met heersende waarden en normen / een
situatie waarvan veel mensen vinden dat er actie moet worden
ondernomen om die situatie te veranderen
• voorbeeld uit de Inleiding:
Het geweld tegen de grensrechter dat heeft geleid tot zijn dood “bracht
een schok teweeg in heel Nederland.” (zie regels 1-4 van de Inleiding
in het opgavenboekje) / Vanuit de maatschappij (en de politiek) klonk
de roep om strengere straffen (regel 5 van de Inleiding)
een politiek probleem
voorbeeld van een juist antwoord:
• Criminaliteit is een politiek probleem omdat het verschaffen van
veiligheid behoort tot de basisfuncties van de staat
• voorbeeld uit tekst 1:
De minister van Veiligheid en Justitie neemt naar aanleiding van het
doodschoppen van de grensrechter direct actie: “hij zal laten nagaan of
het OM zwaardere straffen kan eisen.” (regels 11-17)
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voorbeelden van juiste antwoorden:
• uitgangspunt van het CDA: het belang van samenwerking tussen
school, gezin, maatschappelijk middenveld en overheid bij het
voorkomen van criminaliteit. / gespreide verantwoordelijkheid in de
samenleving / het delen van verantwoordelijkheid van overheid en
maatschappelijke organisaties voor een veilige samenleving
• citaat: “De betrokken maatschappelijke groeperingen zullen zélf in
actie moeten komen” (regels 24-26). / “De oplossing moet verder
vooral komen van de voetbalclubs en de KNVB door …” (regels 26-34)

1

1

of
•

•

uitgangspunt van het CDA: burgers, maatschappelijke organisaties en
overheid moeten een bijdrage leveren aan de bevordering van
waarden en normen, met name het respect opbrengen voor anderen
citaat: “De oplossing moet verder vooral komen van de voetbalclubs en
de KNVB door de ouderwetse overdracht van normen en waarden”
(regels 26-30)

1

1

Opmerking
Geen scorepunt toekennen aan alleen een juist citaat.

6

maximumscore 3
• Theorie: rationele-keuzetheorie / gelegenheidstheorie
voorbeeld van een juiste beschrijving:
• De rationele-keuzetheorie stelt dat het plegen van een bepaald misdrijf
afhangt van de inschatting van een bepaalde situatie (gelegenheid) /
Het plegen van een bepaald misdrijf is het gevolg van een afweging
van kosten en baten, waarbij de baten hoger worden geschat
voorbeeld van een juiste verklaring:
• Door de uitvoering van elementaire beveiligingseisen uit het
Bouwbesluit (zie de regels 40-41) is het voor potentiële daders
moeilijker om (met succes) in te breken in een woning. De kosten
worden hoger en/of de baten worden lager
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