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Opgave 1  Openbaar Ministerie onder vuur 

Bij deze opgave horen de teksten 1 en 2 . 

Inleiding 
In 2015 kwam het Openbaar Ministerie (OM) verschillende keren onder 
vuur te liggen. Deze opgave gaat over twee voorbeelden van kritiek op de 
werkwijze van het OM. Het eerste voorbeeld gaat over een situatie 
waarbij het OM geweldsincidenten van politieagenten in eerste instantie 
níet heeft vervolgd, maar door het gerechtshof wordt gedwongen agenten 
wel te vervolgen (zie tekst 1). Het tweede voorbeeld gaat over kritiek van 
Philippe Remarque, hoofdredacteur van de Volkskrant op de werkwijze 
van het OM in de Valkenburgse zedenzaak (zie tekst 2). 

Lees tekst 1. 
Door klachten van burgers over gebruik van geweld door politieagenten 
neemt het gerechtshof steeds vaker de beslissing om agenten te laten 
vervolgen voor ontoelaatbaar politiegeweld. 

2p 1 Leg uit dat deze beslissing van het gerechtshof begrepen kan worden 
vanuit de kerngedachte van de rechtsstaat (de achtergrond van de 
rechtsstaatgedachte). Noem eerst de kerngedachte van de rechtsstaat. 

Onder bepaalde voorwaarden mag de politie geweld gebruiken. 
1p 2 Met welk begrip wordt omschreven dat alleen de overheid geweld mag 

gebruiken?  

Gebruik de regels 1 tot en met 14 van tekst 2. 
Straffen hebben verschillende doelen. Eén van deze doelen is vergelding. 

2p 3 Leg uit welk ander doel van straffen het OM wilde bereiken volgens de 
regels 1 tot en met 14.  

Gebruik de regels 15 tot en met 34 van tekst 2. 
Philippe Remarque heeft kritiek op de werkwijze van het OM. Door deze 
werkwijze komt één van de uitgangspunten van het strafprocesrecht 
onder druk te staan.  

2p 4 Welk uitgangspunt van het strafprocesrecht komt onder druk te staan 
volgens Remarque in het tekstfragment? Leg je antwoord uit. 
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Gebruik de regels 35 tot en met 52 van tekst 2. 
De rechter legde de verdachten in veel gevallen één dag gevangenis en 
een taakstraf op. Remarque spreekt in dit geval over een ‘trucje’. Toch 
heeft de rechtbank zich gehouden aan een beginsel van de rechtsstaat. 

2p 5 − Welk beginsel is dit? 
− Geef een reden waarom de schrijver spreekt over een ‘trucje’. Betrek 

in je uitleg een gegeven uit het tekstfragment. 

Gebruik tekst 2. 
Bij het bestrijden van criminaliteit heeft elke macht van de Trias Politica 
zijn eigen taak of taken. 

3p 6 Noem elke macht van de Trias Politica en geef van elke macht een citaat 
uit tekst 2 waarin een taak van die macht naar voren komt.  
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Opgave 1  Openbaar Ministerie onder vuur 

tekst 1 

OM steeds vaker gedwongen geweld van de politie te vervolgen 

Het gerechtshof in Den Haag beslist 
steeds vaker dat het Openbaar 
Ministerie (OM) agenten moet ver-
volgen wegens een ontoelaatbare 

5 toepassing van politiegeweld. Dit 
zegt de Haagse rechter Joep 
Verburg.  

Het aantal klachten over een 
beslissing van het OM om een ge-

10 weldsincident van de politie niet te 
vervolgen neemt toe en die klachten 
worden ook steeds vaker gegrond 
verklaard. 

naar: www.nrc.nl/nieuws/2015, 1 augustus 2015

tekst 2 

Onbevredigende rechtsgang 

“Met deze zaak willen we een vuist 
maken”, zei een officier van justitie 
aan het begin van de Valkenburgse 
zedenzaak. Dat lijkt te mislukken nu 

5 de rechter met overwegend lichte 
straffen rechtstreeks ingaat tegen de 
forse aanpak van het Openbaar 
Ministerie (OM). Dat tekent hiertegen 
beroep aan. 

10 De tientallen klanten van een 16-jarig 
slachtoffer van een loverboy moesten 
een flinke douw krijgen. Het OM 
heeft om celstraffen van vijf tot twaalf 
maanden gevraagd.  

15 Justitie heeft haar interne richtlijn in 
samenspraak met de Rapporteur 
Mensenhandel aangescherpt, omdat 
prostitutie van minderjarigen toe-
neemt en moeilijk te bestrijden is.  

20 Het is goed dat justitie meer doet 
tegen dit kwaad. Maar ruim voor de 
afweging in de rechtszaal was het 
OM al straf aan het uitdelen. Om de 
klanten van het meisje te dwingen 

25 zich te melden, dreigde justitie bij alle 

mannen die verdacht werden thuis te 
komen. Twee verdachten pleegden 
zelfmoord. 
Justitie heeft hiermee de rechten van 

30 verdachten geschaad. Het OM mag 
niet voordien alvast straffen middels 
onnodige ‘naming and shaming’. Dat 
kan niet de bedoeling zijn van de 
verscherpte richtlijn. 

35 Zo bezien is het goed dat de rechter 
milder oordeelt over de hoerenlopers. 
Maar hij legde in veel gevallen één 
dag gevangenis en een taakstraf op, 
en dat is ook betwistbaar.  

40 Na ingrijpen van regering en parle-
ment stelt het Wetboek van Straf-
recht expliciet dat zedenmisdrijven 
niet alleen met een taakstraf mogen 
worden bestraft. Rechters omzeilen 

45 deze bepaling uit het Wetboek van 
Strafrecht vaker met deze truc. Ze 
negeren daarmee een democratisch 
besloten aanscherping van de wet. 
“Onbevredigend”, noemt de 

50 rechtbank het trucje zelf in het 
Valkenburgse vonnis. Een passend 
woord voor deze hele rechtsgang. 

naar: Philippe Remarque, de Volkskrant, 31 juli 2015
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Opgave 2  De politie en sociale media 

Bij deze opgave horen de teksten 3 tot en met 5 . 

Inleiding 
Deze opgave gaat over de vraag hoe de politie en de journalistiek 
gebruikmaken van sociale media. Berichtgeving via sociale media kan 
voor de politie zowel voor- als nadelen hebben. 

Gebruik tekst 3 en lees tekst 4. 
Uit tekst 3 en 4 blijkt dat de grenzen tussen massacommunicatie en 
interpersoonlijke communicatie zijn vervaagd.  

2p 7 Leg uit aan de hand van twee gegevens uit tekst 3 hoe massacommu-
nicatie en interpersoonlijke communicatie steeds meer op elkaar zijn gaan 
lijken. Betrek in je uitleg twee kenmerken van massacommunicatie.  

Gebruik tekst 3 en tekst 4. 
Medewerkers van de Rotterdamse politie hebben een persoonlijk verhaal 
gezet op Facebook (zie tekst 3 en 4).  
De media vervullen verschillende functies voor het individu, zoals bij het 
persoonlijke verhaal van de medewerkers van de Rotterdamse politie: 
− de informatiefunctie: lezers op Facebook krijgen informatie over het 

werk van de politie en  
− de opiniërende functie: lezers op Facebook kunnen zich een mening 

vormen over het werk van de politie.  
2p 8 Welke twee andere functies van de media voor het individu kan het 

persoonlijke verhaal van de agenten vervullen voor de lezers op 
Facebook? Leg je antwoord uit.  

Gebruik tekst 5. 
Nederland is een informatiemaatschappij. 

2p 9 Geef twee kenmerken van de informatiemaatschappij en geef bij elk 
kenmerk een voorbeeld uit tekst 5. 

Gebruik de teksten 3 tot en met 5.  
Berichtgeving in de media over het werk van de politie kan zowel een 
positief als een negatief effect hebben op de beeldvorming. 

2p 10 Leg uit welke theorie over de invloed van de media kan verklaren dat 
deze berichtgeving over het politiewerk bij sommige mensen tot een 
positief beeld van het politiewerk leidt, terwijl andere mensen juist een 
negatief beeld krijgen over het werk van de politie.  
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Gebruik tekst 3 en 5. 
Algemeen Dagblad (zie tekst 3) en De Telegraaf (zie tekst 5) hebben 
verhalen die op Facebook stonden, overgenomen. 
Dagbladen kun je in verschillende categorieën indelen. 

2p 11 − Geef aan tot welke categorie dagbladen Algemeen Dagblad en De 
Telegraaf behoren.  

− Leg uit dat deze verhalen van Facebook aansluiten bij deze categorie 
dagbladen.  

Gebruik tekst 5. 
Stel, dat een leerling-journaliste de opdracht krijgt om een artikel te 
schrijven over de gebeurtenissen uit tekst 5. Zij dient daarbij rekening te 
houden met journalistieke normen. 

4p 12 − Noem twee journalistieke normen. 
− Beschrijf aan de hand van gegevens uit tekst 5 hoe de leerling-

journaliste aan elk van deze twee normen zou kunnen voldoen. 
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Opgave 2  De politie en sociale media 

tekst 3 

“De noodmelding die geen politieagent wil krijgen” 

Twee medewerkers van de Rotter-
damse politie hebben met een emo-
tioneel en bijzonder openhartig be-
toog op Facebook in één klap 

5 duidelijk gemaakt dat hun werk soms 
zó zwaar is, dat ze er op het per-
soonlijke vlak diep door worden 
geraakt. Het duo vertelt, na een 
incident met een 6-jarig meisje dat 

10 bijna stikte, hoe traumatisch 
hulpverlening aan mensen in nood 
kan zijn. De betrokken dienders, die 
met een in tranen gedoopte pen hun 
hart uitstorten, worden bedolven 

15 onder de positieve reacties en steun-
betuigingen. “Diep respect voor hoe 
de politie een menselijk gezicht 
toont.” 

bron: Tom Tates, Algemeen Dagblad, 1 september 2015 

tekst 4 

Politie erg druk met eigen imago op sociale media  

De politie maakt steeds vaker gebruik 
van sociale media. Verhalen over 
heldhaftige reddingen en succesvolle 
drugsvangsten worden bewust en 

5 doelgericht online gezet. 

Medewerkers van de Rotterdamse 
politie plaatsten een week geleden 
een zeer emotioneel en goed ge-

lezen verhaal op Facebook, waaruit 
10 blijkt hoe zwaar het werk van een 

agent kan zijn. Het schrijven past in 
de trend om het werk van de politie in 
een positief daglicht te plaatsen. Op 
Twitter verschijnen geregeld foto’s en 

15 filmpjes van agenten die mensen 
redden of behulpzaam zijn. 

naar: Chris Klomp, Algemeen Dagblad, 2 september 2015  
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tekst 5 

Commotie om beelden hardhandige arrestatie 

Amsterdam - Beelden van een 
hardhandige aanhouding van een 
man zorgen voor woede op Face-
book. De man werd op station 

5 Bijlmer-Arena aangehouden, maar hij 
is volgens omstanders volkomen 
onschuldig. 
Op de beelden, die inmiddels meer 
dan 1600 keer zijn gedeeld, is te zien 

10 hoe meerdere agenten de man tegen 
de grond werken en in de boeien 

slaan. Volgens omstanders wilde de 
man alleen maar een ruzie tussen 
andere jongens en een NS-toezicht-

15 houder sussen. Dat meldt AT51). 
Op Facebook wordt verbaasd en 
boos gereageerd. De reageerders op 
Facebook vinden het geweld van de 
agenten buitensporig. “Misbruik 

20 maken van hun uniform!!!” en 
“Schandalig! Goed dat je het gefilmd 
hebt! Dit mag niet gebeuren!”

naar: De Telegraaf, 29 mei 2014 

noot 1 AT5 is de nieuwszender van Amsterdam en omgeving 
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Opgave 3  Aanvraag referendum over de associatie- 
overeenkomst van de Europese Unie met Oekraïne  

Bij deze opgave hoort tekst 6 . 

Inleiding  
Deze opgave gaat over het aanvragen van het raadgevend referendum 
over de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie (EU) en 
Oekraïne. 
Sinds juli 2015 mogen burgers en organisaties in Nederland op grond van 
de Wet Raadgevend Referendum een raadgevend referendum aanvragen 
over wetsvoorstellen die het parlement al heeft goedgekeurd. De eerste 
organisatie die gebruik heeft gemaakt van de nieuwe wet was het comité 
GeenPeil (zie tekst 6). In september 2015 verzamelde GeenPeil via zijn 
website en de weblog GeenStijl 427.939 handtekeningen, ruim voldoende 
om het referendum over de associatieovereenkomst tussen de EU en 
Oekraïne aan te vragen bij de Kiesraad. 
Op 6 april 2016 vond dit raadgevend referendum plaats. 
De uitslag van het referendum van 6 april 2016 was als volgt: 61% stemde 
tegen de associatieovereenkomst tussen de EU en Oekraïne en 38,21% 
voor. Het opkomstpercentage kwam uit op 32,28, bij een opkomstdrempel 
van 30%. 

Gebruik tekst 6. 
Er worden twee categorieën knelpunten onderscheiden in het 
Nederlandse staatsstelsel: 
− knelpunten met betrekking tot het democratische gehalte van het 

politieke systeem; 
− knelpunten als gevolg van de omgeving van het politieke systeem. 
De activiteiten van GeenPeil hebben betrekking op beide categorieën van 
knelpunten. 

2p 13 Noem één knelpunt met betrekking tot het democratische gehalte van het 
politieke systeem dat te herkennen is in tekst 6 en geef het hierbij 
behorende citaat uit tekst 6. 

2p 14 Noem één knelpunt als gevolg van de omgeving van het politieke systeem 
dat te herkennen is in tekst 6 en geef ook het hierbij behorende citaat uit 
tekst 6. 
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Over het houden van een referendum zijn de meningen verdeeld. Het feit 
dat een deel van de kiezers niet begrijpt waarover er precies gestemd 
wordt, kan als een argument tegen het houden van een referendum 
worden beschouwd. Ook kunnen mensen tegen het houden van een 
referendum zijn vanwege de kosten en de vertraging van het politieke 
besluitvormingsproces. 

2p 15 Geef nog twee andere argumenten tegen het houden van een 
(raadgevend) referendum. 

Argumenten voor een (raadgevend) referendum zijn onder andere:  
− burgers hebben direct invloed op de besluitvorming en  
− een referendum draagt bij aan het vergroten van de representativiteit 

van het beleid / de politieke besluitvorming. 
1p 16 Leg uit dat een raadgevend referendum kan bijdragen aan het vergroten 

van de representativiteit van het beleid / de politieke besluitvorming.  

In artikel 1 van de associatieovereenkomst tussen de EU en Oekraïne 
staan de doelstellingen van deze overeenkomst.  
Deze doelstellingen komen overeen met de doelstellingen van de EU. 

2p 17 Noem twee doelstellingen van de EU. 

Opgave 3  Aanvraag referendum over de associatie-
overeenkomst van de Europese Unie met Oekraïne  

tekst 6 

Wat is GeenPeil? 

In 2014 is GeenPeil opgericht als 
reactie op een besluit van de 
Europese Unie om de uitslag van de 
Europese verkiezingen niet op de 

5 verkiezingsdag, maar pas enkele 
dagen later bekend te maken. Dat 
vonden we een te grote Brusselse 
bemoeienis met de Nederlandse 
democratie.  

10 Inmiddels is GeenPeil uitgegroeid tot 
een breed initiatief voor meer in-
spraak in onze nationale en Euro-
pese democratie.  

In september 2015 wisten we 
15 427.939 geldige handtekeningen op 

te halen voor een landelijk referen-
dum over het associatieverdrag 
tussen de EU en Oekraïne, een 
ingrijpende miljardendeal die stilletjes 

20 en bijna onbesproken door de beide 
Kamers in Nederland is geloodst. 
Waarom deed GeenPeil dit? Simpel: 
omdat de kiezer geen enkele grip 
meer heeft op grote ontwikkelingen in 

25 Nederland en de Europese Unie. 

naar: www.geenpeil.nl, geraadpleegd in oktober 2015 
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Opgave 4  Grenzeloos bellen binnen de Europese Unie 

Bij deze opgave horen de teksten 7 en 8 . 

Inleiding  
Als Europees burger kun je vrij reizen tussen de meeste EU-landen, kun 
je wonen en werken in een ander EU-land en betaal je in veel EU-landen 
met dezelfde munt.  
In de wereld van mobiel bellen was het echter een ander verhaal: op dit 
terrein waren de grenzen tussen de verschillende EU-lidstaten nog verre 
van verdwenen.  
De Consumentenbond kwam begin juni 2015 in actie tegen de 
roamingkosten (zie tekst 7). Roamingkosten zijn de extra kosten die 
providers aan hun klanten in rekening brengen als ze met hun mobiele 
abonnement in het buitenland mobiel bellen, sms'en en internetten. Eind 
juni 2015 werd er in Brussel een akkoord bereikt om een eind te maken 
aan de roamingkosten (tekst 8). 

Gebruik tekst 7. 
De Consumentenbond is een pressiegroep. 

2p 18 Toon aan met behulp van twee gegevens uit tekst 7 dat de 
Consumentenbond een pressiegroep is. 

Gebruik de regels 6 tot en met 9 van tekst 7.  
Het Europees Parlement is voor het afschaffen van de roamingkosten.  
Een ander orgaan binnen de Europese Unie ligt dwars. 

2p 19 − Op welk orgaan van de Europese Unie doelt de Consumentenbond 
met de uitspraak “de EU-lidstaten liggen dwars”? 

− Hoe is dit orgaan samengesteld? 

Lees tekst 8.  
In tekst 8 is in de regels 11 en 24 de naam van een Europees orgaan 
weggelaten. 

1p 20 Welk orgaan van de Europese Unie hoort op de puntjes van (1) te staan?  

10
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Bij het vak maatschappijwetenschappen worden vier benaderingswijzen 
gebruikt voor de analyse van maatschappelijke vraagstukken. Eén 
daarvan is de veranderings- en vergelijkende benaderingswijze. Hieronder 
staat een aantal veranderingsprocessen (basisbegrippen) die bij deze 
benaderingswijze horen:  
− democratisering;  
− duurzame ontwikkeling;  
− emancipatie;  
− globalisering; 
− individualisering;  
− privatisering. 

2p 21 Leg uit van welk veranderingsproces de afschaffing van de roamingkosten 
in de lidstaten van de EU een voorbeeld is.  

11
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Opgave 4  Grenzeloos bellen binnen de Europese Unie 

tekst 7 

Petitie voor afschaffing roamingkosten in de EU 

De Consumentenbond roept con-
sumenten op een petitie te onder-
tekenen voor het volledig afschaffen 
van roamingkosten voor mobiel bel-

5 len en internetten binnen de Euro-
pese Unie. “Het Europees Parlement 
wil deze kosten eind 2015 afschaf-

fen, maar de EU-lidstaten liggen 
dwars”, zegt de Consumentenbond. 

10 “De stem van consumenten is juist nu 
belangrijk, omdat er in de komende 
weken verder wordt onderhandeld 
over het afschaffen van roaming-
kosten”, aldus de bond.

bron: Algemeen Dagblad, 5 juni 2015 

tekst 8 

Mobiel bellen en internetten binnen de EU wordt even duur 

De Europese Unie maakt een eind 
aan de gehate roamingkosten voor 
mobiel bellen en internetten in het 
buitenland - zij het pas vanaf juni 

5 2017. Over twee jaar mogen tele-
comaanbieders geen roamingkosten 
meer vragen aan klanten, waarmee 
mobiel bellen en internetten overal 
binnen de EU even duur wordt. 

10 Dat staat in een voorlopig, maar 
‘gegarandeerd’ akkoord dat …(1)… 
dinsdag heeft aangekondigd. De 
telefonische eenwording van Europa 
laat al jaren op zich wachten, tot 

15 ergernis van consumenten. Een 
eerder EU-voorstel uit 2013 liep stuk 

op de lobby van grote telecombe-
drijven en van de EU-lidstaten met 
veel toeristen, zoals Spanje en 

20 Griekenland, waarvan de econo-
mieën juist profiteren van roaming-
kosten. 

Daaraan komt binnen twee jaar een 
eind, belooft …(1)…. “Enorme 

25 telefoonrekeningen die je 
vakantiebudget verpesten, een 
internetverbinding die haar beloften 
niet waarmaakt: deze ervaringen 
zullen spoedig herinneringen zijn”, 

30 schrijft het dagelijks bestuur van de 
Europese Unie in een verklaring.

naar: de Volkskrant, 30 juni 2015  

12
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Opgave 5  De kosten van criminaliteit  

Bij deze opgave horen de figuren 1 en 2 en tekst 9 . 

Inleiding  
Hoewel de geregistreerde criminaliteit al jaren daalt (zie figuur 1), blijft 
veiligheidszorg (zie figuur 2) voor de overheid een grote kostenpost. Mede 
om die reden kwam toenmalig staatssecretaris Teeven (Veiligheid en 
Justitie) in januari 2014 met een wetsvoorstel om gedetineerden zelf mee 
te laten betalen aan de kosten die gepaard gaan met de strafrechtelijke 
procedure en de uitvoering van de straf (zie tekst 9). Het voorstel kreeg 
veel kritiek van onder andere rechters en advocaten. Hoewel de Tweede 
Kamer in juni 2014 met de plannen had ingestemd, besloot het kabinet in 
november 2015 om het wetsvoorstel in te trekken.  

Gebruik figuur 1. 
Om omvang van de criminaliteit vast te stellen maken onderzoeksbureaus 
zoals het Centraal Bureau voor de Statistiek gebruik van verschillende 
kwantitatieve gegevensbronnen of onderzoeksmethoden. 

2p 22 a Geef aan op welke gegevensbron het aantal misdrijven uit figuur 1 
gebaseerd is. 

b De gegevens van welke delictgroep uit figuur 1 zijn vermoedelijk het 
meest betrouwbaar? Leg uit waarom dit zo is. 

Er zijn verschillende sociologisch-criminologische theorieën die 
criminaliteit verklaren zoals de gelegenheidstheorie. Volgens de 
gelegenheidstheorie hangt de keuze om wel of geen misdrijf te plegen af 
van de situatie, die bepaald wordt door drie factoren. Met behulp van deze 
drie factoren van de gelegenheidstheorie kan men verklaren waarom 
vermogensmisdrijven zijn afgenomen, zie figuur 1. 

3p 23 − Noem deze drie factoren van de gelegenheidstheorie.  
− Leg met behulp van een factor van de gelegenheidstheorie uit hoe het 

aantal vermogensmisdrijven zoals inbraak in woningen kan dalen. 

Gebruik figuur 2. 
Bij de activiteit ‘vervolging’ speelt de officier van justitie een belangrijke 
rol.  

3p 24 Noem drie andere activiteiten uit figuur 2 waarbij de officier van justitie 
een van de betrokken actoren is. 
Geef bij elke activiteit een omschrijving van de rol of de taak die de 
officier van justitie daarbij vervult.  

13
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Gebruik de regels 1 tot en met 23 van tekst 9.  
De politieke besluitvorming over het wetsvoorstel van staatssecretaris 
Teeven kan beschreven worden met behulp van het systeemmodel.  

2p 25 In welke hoofdfase van het systeemmodel bevindt zich de politieke 
besluitvorming over het wetsvoorstel van de staatssecretaris? Leg je 
antwoord uit.  

Gebruik de regels 24 tot en met 33 van tekst 9.  
De wetsvoorstellen van staatssecretaris Teeven zijn het resultaat van een 
afspraak tussen de VVD en de PvdA. Beide partijen hebben een eigen 
visie op criminaliteitsbeleid. 

1p 26 Leg uit dat deze wetsvoorstellen aansluiten bij de visie van de VVD op 
criminaliteitsbeleid. 

Lees de regels 30 tot en met 33 van tekst 9. 
De wetsvoorstellen komen voort uit afspraken die de VVD en de PvdA 
maakten in het regeerakkoord. Ondanks het feit dat deze aanpak minder 
bij de visie op criminaliteitsbeleid van de PvdA past, is de PvdA toch 
akkoord gegaan met deze afspraken in het regeerakkoord. 

2p 27 Geef één mogelijke reden waarom de PvdA akkoord is gegaan met deze 
afspraak. Onderbouw je reden met een kenmerk van het regeerakkoord.  

In het regeerakkoord van 2012 van het kabinet-Rutte 2 stonden ook de 
volgende zinnen over veiligheid en justitie: “Door een goede onderlinge 
samenwerking kunnen ouders, onderwijs, jeugdzorg en politie tijdig 
risicogedrag signaleren en zo criminele carrières voorkomen. De rechter 
krijgt de mogelijkheid als aanvullende maatregel “ter beschikking aan het 
onderwijs” (TBO) op te leggen.” 

1p 28 Leg uit dat deze wensen aansluiten bij de visie van de PvdA op 
criminaliteitsbeleid. 
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Opgave 5  De kosten van criminaliteit 

figuur 1 

Geregistreerde misdrijven in Nederland per delictgroep, x 1000 
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overige misdrijven
verkeersmisdrijven
geweldsmisdrijven
vernielingen en misdrijven tegen openbare orde en gezag
vermogensmisdrijven

naar: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Wetenschappelijk  
 Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) en Raad voor de 
 Rechtspraak (2015), Criminaliteit & Rechtshandhaving 2014, figuur  
 4.1, pagina 22 

15



www.examenstick.nl www.havovwo.nl

maatschappijwetenschappen  havo  2017-I 

figuur 2 

Kosten veiligheidszorg 2014 in Nederland 

totale veiligheidszorg 12,7 miljard euro 

soort activiteit / kostenpost 
preventie1) 5,9 miljard euro 
opsporing 2,8 miljard euro 
vervolging 564 miljoen euro 
berechting 351 miljoen euro 
tenuitvoerlegging 2,4 miljard euro 
ondersteuning van verdachten en 
daders 

710 miljoen euro 

ondersteuning van slachtoffers 61 miljoen euro 

naar: CBS, WODC en Raad voor de Rechtspraak (2015), Criminaliteit & 
 Rechtshandhaving 2014, tabel 10.1, bijlage 4

tekst 9 

Kabinet: gedetineerde moet 16 euro per dag gaan betalen 

Gedetineerden, tbs’ers en ouders 
van minderjarigen die veroordeeld 
zijn, gaan betalen voor het verblijf in 
een gevangenis of inrichting. Het 

5 kabinet wil dat gedetineerden 16 
euro per dag betalen, met een maxi-
mum van twee jaar. Dat staat in een 
wetsvoorstel dat staatssecretaris 
Teeven (Veiligheid en Justitie) 

10 vandaag ter advies voorlegt aan 
instanties als het Openbaar 
Ministerie en de Raad voor de 
Rechtspraak. 

De bijdrage voor verblijf in cel of 
15 inrichting kan per gedetineerde 

oplopen tot 11.680 euro. Het kabinet 
hoopt 65 miljoen euro per jaar op te 

halen door een bijdrage te eisen van 
gedetineerden. Om te voorkomen dat 

20 veroordeelden in de problemen 
komen, is een betalingsregeling of 
uitstel van betaling mogelijk, laat de 
staatssecretaris weten. 

Een parallel wetsvoorstel moet rege-
25 len dat veroordeelde daders ook 

gaan meebetalen aan de kosten die 
de overheid maakt voor de hele cy-
clus van opsporing, vervolging en be-
rechting.  

30 De twee wetsvoorstellen vloeien 
voort uit afspraken die de regerings-
partijen VVD en PvdA eind 2012 
maakten in het regeerakkoord.

naar: de Volkskrant, 13 januari 2014 

noot 1  Bij de kostenpost ‘preventie’ gaat het om uitgaven van de overheid én van 
particulieren/bedrijven; de overige kostenposten gelden alleen voor de overheid. 
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Opgave 6  Het Jeugdjournaal  

Bij deze opgave horen tekst 10 en figuur 3 .  

Inleiding 
Binnen de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) heeft de NOS de 
wettelijke taak om nieuwsprogramma’s te verzorgen. In 1981, toen het 
NOS Journaal zijn 25-jarige jubileum vierde, werd speciaal voor kinderen 
tussen de 9 en 12 jaar het Jeugdjournaal opgericht. Nederland was toen 
het tweede land ter wereld dat een journaal speciaal voor deze jonge 
doelgroep uitzond. In 2016 bestond het Jeugdjournaal alweer 35 jaar (zie 
tekst 10).  

Gebruik de inleiding en tekst 10.  
Zowel de NPO als de commerciële omroepen zenden journaals of 
nieuwsprogramma’s uit. In tegenstelling tot de NPO hebben de 
commerciële omroepen geen apart journaal voor kinderen. 

2p 29 Geef een verklaring voor het feit dat de NPO wél een Jeugdjournaal heeft.  
Betrek in je antwoord: 
− een kenmerk van de Mediawet met een gegeven uit de Inleiding of 

tekst 10 en 
− de wijze van financiering van de NPO. 

Gebruik tekst 10 en figuur 3.  
2p 30 Geef een verklaring voor het feit dat de commerciële omroepen geen 

Jeugdjournaal hebben, maar wel een journaal of nieuwsprogramma voor 
volwassenen.  
Betrek in je verklaring: 
− een gegeven uit tekst 10 en  
− een gegeven uit figuur 3. 

17



www.examenstick.nl www.havovwo.nl

maatschappijwetenschappen  havo  2017-I 

Opgave 6  Het Jeugdjournaal  

tekst 10 

Jubileum 

Het Jeugdjournaal in Nederland 
bestaat op 5 januari 2016 35 jaar. 
Toen het begon in 1981, had alleen 
Groot-Brittannië een nieuwsprogram-

5 ma voor kinderen. Nu bestaat het in 
dertig landen. Op een gemiddelde 
dag werken er vijftien mensen op de 
redactie. Het tien minuten durende 

Jeugdjournaal is elke dag om 18.45 
10 uur te zien op NPO 3 (behalve op 

zondag: dan is het onderdeel van het 
Zapp Weekjournaal). Op school-
dagen zijn er ʼs ochtends ook korte 
journaals. Gemiddeld kijkcijfer: 362 

15 duizend.

bron: de Volkskrant, 30 november 2015 

figuur 3 

MAAND TOP 100, januari 2016 

positie datum tijd titel zender kijkcijfer-
dichtheid 

markt-
aandeel 

absoluut  
aantal 

kijkers 

2 17 jan. 20:01 Journaal
20.00 uur NPO 1 18,7 38,5 2.919.000 

20 29 jan.  23:02 RTL Late night RTL 4 11,9 39,3 1.862.000 

nieuws25 4 jan. 19:30 Half acht RTL 4 10,8 25,4 1.679.000 

35 17 jan. 22:31 Hart van
Nederland SBS 6 9,3 25,2 1.454.000 

38 6 jan. 17:59 Journaal
18.00 uur NPO 1 9,1 32,0 1.424.000 

42 17 jan. 22:50 Shownieuws SBS 6 8,3 25,7 1.291.000 

49 1 jan. 22:09 RTL Boulevard RTL 4 7,8 16,7 1.215.000 

58 6 jan. 18:18 Editie NL RTL 4 7,1 22,5 1.101.000 

68 13 jan. 22:00 Nieuwsuur NPO 2 6,6 16,6 1.034.000 

100 9 jan. 23:28 Late nieuws RTL 4 4,8 17,7 752.000 

naar: https://kijkonderzoek.nl/component/com_kijkcijfers/, januari 2016 
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