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Scores

Trouw een crimineel

maximumscore 2
• de bindingstheorie/integratietheorie
• voorbeeld van een juiste uitleg:
Volgens de bindingstheorie werkt een sterke integratie van mensen in
intermediaire groepen zoals het gezin remmend op de criminele
impulsen, omdat mensen zich hierdoor zowel rationeel als emotioneel
aan de heersende normen en ideeën binden
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de rationele keuzetheorie
voorbeeld van een juiste uitleg:
Of iemand over zal gaan tot het plegen van criminaliteit is afhankelijk
van de uitkomst van een kosten-batenanalyse. Voor iemand die een
vrouw en kinderen te verliezen heeft, is de kans groter dat deze kosten
zwaarder wegen dan de baten van de criminele activiteit

maximumscore 2
• kwantitatieve gegevens (één van de volgende):
− de gegevens uit de behandeldossiers van de justitiële inrichtingen,
zoals het aantal personen waaruit het gezin bestond;
− huwelijkse staat van de ouders;
− IQ;
− de aanwezigheid van gedragsproblemen.
• kwalitatieve methode: de gegevens die voortkomen uit de interviews
over de niet-geregistreerde romantische relaties
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twee van de volgende:
− verschillen in socialisatie tussen mannen en vrouwen
− ongelijke machtsverhouding tussen mannen en vrouwen
− aangeboren verschil in agressiviteit tussen mannen en vrouwen
per juist antwoord
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maximumscore 2
• hoofdtaak: hulpverlening aan mensen die met justitie in aanraking
gekomen zijn
• Eén van de volgende taken:
− onderzoek en voorlichting over de persoon van de verdachte ten
behoeve van de officier en justitie en de rechter
− het voorbereiden en begeleiden van de uitvoering van taakstraffen
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Scores

maximumscore 2
voorbeeld van een juist antwoord:
• Bij de PvdA. Deze partij legt de nadruk op preventieve maatregelen en
de verbetering van maatschappelijke omstandigheden
• De VVD daarentegen legt meer nadruk op het handhaven van
rechtsregels / repressieve maatregelen (en het belang van waarden en
normen)
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