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Opgave 4 Treitervloggers
20

21

22

maximumscore 3
a
• de burgemeester
b
• handhaving van de openbare orde / veiligheid
c
• opsporing van strafbare feiten

1
1
1

maximumscore 2
• De rechtsstaatgedachte is dat burgers beschermd dienen te worden
tegen te grote overheidsmacht / tegen willekeur bij het gebruik van die
macht door de overheid. / In een rechtsstaat wordt de macht van de
overheid gereguleerd en beperkt door rechtszekerheid te bevorderen
en rechtsongelijkheid en willekeur te voorkomen
voorbeeld van een juiste uitleg:
• Als overlastgevers 24 uur vastgehouden kunnen worden, zonder dat zij
verdachten zijn van een strafbaar feit / een overtreding hebben
begaan, is deze maatregel een inbreuk op hun vrijheid of de rechten
van burgers / tast deze maatregel de rechtszekerheid van burgers aan
maximumscore 3
a
voorbeeld van een juist antwoord:
• De VVD schrijft criminaliteit toe aan individuen die de algemeen
geldende waarden en normen (deugdzaamheid) van de samenleving
ondermijnen. In de tekst wordt gesproken over ‘overlastplegers’ en
‘raddraaiers’ uit Zaandam, individuen die zich niet houden aan de
algemeen geldende waarden en normen
b
voorbeeld van een juist antwoord:
• De VVD benadrukt het handhaven van rechtsregels / een repressieve
aanpak / het belang van waarden en normen / het belang van strenge
wetten en maatregelen
c
voorbeeld van een juist antwoord:
• Linkse partijen leggen meer de nadruk op het bestrijden van de
maatschappelijke oorzaken van criminaliteit. Een beleidsmaatregel die
daarbij past is bijvoorbeeld: ervoor zorgen dat jongeren een goede
opleiding krijgen / de kansen vergroten van jongeren op betaald werk /
jongeren laten deelnemen aan werkgelegenheidsprojecten
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23

B

24

maximumscore 1
De expressiefunctie, want de straatvloggers gebruiken de sociale media
om zich uit te drukken.
Opmerking
Het scorepunt alleen toekennen als zowel functie als uitleg juist zijn.

25

26

maximumscore 2
voorbeeld van een juist antwoord:
• De overlast zal wellicht niet afnemen, omdat in het sociale milieu van
de vloggers / straatcultuur het gedrag van de overlastgevers positieve
reacties oproept. Volgens de differentiële-associatietheorie krijgen
mensen in een bepaald milieu meer positieve associaties met bepaalde
vormen van criminaliteit dan afkeurende reacties
• Het volgende citaat illustreert deze theorie: “Dat je met je lokale
vriendengroepje twee weken de media beheerst, door de premier tuig
genoemd wordt, de bak ingaat. Dat levert status op.” (regels 25-29)
maximumscore 2
voorbeeld van een juist antwoord:
• De overlast zal wellicht niet afnemen, omdat de vloggers het etiket
‘crimineel’ opgeplakt krijgen door de maatschappij. Volgens de
etiketteringstheorie zullen deze jongeren zich conform dit etiket gaan
gedragen
• In de tekst zegt criminoloog Jan Dirk de Jong: (“Nu zijn de
straatvloggers als groep de gebeten hond tegenover de samenleving.”)
“Ze zullen hun geuzenidentiteit van gangsters in de buurt alleen maar
meer omarmen. (regels 16-22 of 20-22)
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