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Vraag Antwoord 
 

Scores 
 

24 maximumscore 3 
voorbeelden van juiste argumenten (drie van de volgende): 
− Vergelding: een daad die normaal gesproken misschien niet bestraft 

zou worden vanwege de te geringe ernst, wordt nu wel bestraft. 
− Genoegdoening van het slachtoffer: het slachtoffer vindt het 

waarschijnlijk fijn dat hij/zij een excuusbrief van de dader ontvangt, 
omdat er op die manier iets wordt rechtgezet.  

− Voorkomen van eigenrichting: als het slachtoffer dankzij de excuusbrief 
het gevoel heeft dat de daad is rechtgezet / dat de daad niet onbestraft 
is gebleven, zal hij/zij niet voor eigen rechter gaan spelen. 

− Speciale preventie: als de dader zijn excuses heeft aangeboden aan 
het slachtoffer en de verhoudingen hersteld zijn, is de kans kleiner dat 
de dader opnieuw de fout ingaat. 

− Generale preventie: als andere jongeren zien dat een relatief gering 
feit, dat sommige van hen misschien als een grap zien, consequenties 
heeft / bestraft wordt, zullen ze dit feit minder snel plegen. 

per juist element en bijbehorend doel 1 

25 maximumscore 3 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• de selectieve perceptietheorie 1 
• Volgens deze theorie kunnen mensen met verschillende

referentiekaders een zelfde mediaboodschap op verschillende wijze
interpreteren / is het referentiekader bepalend voor de wijze waarop
mensen mediaberichtgeving interpreteren 1 

• De term referentiekader verwijst naar het geheel van iemands kennis,
ervaringen, normen, waarden en opvattingen. Kennis over het
rechtssysteem is hier een onderdeel van 1 

Opgave 5 De jongerenrechtbank 

22 maximumscore 2 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• Bij daadstrafrecht wordt er bij de straftoemeting / bij het bepalen van

strafsoort en strafmaat alleen naar de daad gekeken, terwijl er bij 
daderstrafrecht ook rekening gehouden wordt met de persoon en de 
persoonlijke omstandigheden van de dader 1 

• De vragen die door de juryleden gesteld werden, passen bij
daderstrafrecht. Ze hebben immers geen betrekking op de daad zelf, 
maar op de persoon/omgeving van de dader 1 

23 maximumscore 1 
met een straf/maatregel van bureau HALT / een Haltafdoening 




