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Vraag Antwoord Scores 

Opgave 3  The Urban Family 

10 maximumscore 10 
(bijdrage aan gewenste socialisatie) 
• De stichting draagt bij aan de gewenste socialisatie van de jongeren in

de wijk omdat zij door de activiteiten en werkwijze van de stichting 
leren hoe zich te gedragen en wat belangrijk is om na te streven 
(normen en waarden). Zo blijkt dat (twee van de volgende 
voorbeelden): 2 
− jongeren door stageplaatsen of bijbaanprojecten verantwoordelijk-

heid leren nemen (regels 11-16) 
− de jongens binnen de groep een voortrekkersrol hebben (regels 

20-23) 
− jongeren zien en ervaren dat positief gedrag, hard werken en 

positief zijn, worden beloond (regels 23-26) 
− jongeren leren zich aan afspraken te houden, zoals op tijd komen 

of niet in aanraking komen met politie of justitie (regels 30-35) 
− jongeren stapsgewijs leren omgaan met de verantwoordelijkheden 

die bij een eigen stichting horen (regels 45-47) 

uitleg met twee bijpassende voorbeelden 2 
uitleg met één bijpassend voorbeeld 1 
alleen uitleg of alleen één of twee voorbeeld(en) 0 

(de rol van sociale controle) 
• Er is sprake van sociale controle omdat in de stichting door middel van

sancties de jongeren ertoe worden gebracht om zich op een bepaalde 
manier te gedragen / zich aan bepaalde normen te houden. Zo blijkt 
dat: 
− jongeren uit het project worden gezet als ze zich niet gedragen 

(regels 42-44) 
− jongeren aangesproken worden als zij hun verantwoordelijkheden 

niet nakomen, zoals het niet beantwoorden van hun e-mail, het niet 
opnemen van de telefoon of het niet bijhouden van hun agenda 
(regels 47-51) 2 

uitleg met twee bijpassende voorbeelden 2 
uitleg met één bijpassend voorbeeld 1 
alleen uitleg of alleen één of twee voorbeeld(en) 0 
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(gevolgen voor de sociale cohesie) 
• De activiteiten van de stichting hebben positieve gevolgen voor de

sociale cohesie omdat buurtbewoners zich meer verantwoordelijk 
voelen voor elkaars lot / voor de buurt en de bindingen tussen 
buurtbewoners toenemen. Zo blijkt dat (twee van de volgende 
voorbeelden): 2 
− jongeren ook andere kinderen en jongeren een beter 

toekomstperspectief bieden (regels 3-6) 
− jongeren door bijvoorbeeld stageplaatsen of bijbaanprojecten 

andere jongeren structureel proberen te helpen een beter bestaan 
op te bouwen (regels 8-13) 

− het aantal meldingen van overlast rondom het Bellamyplein met 
bijna honderd procent is gedaald (regels 54-59) 

− er een afname is van graffiti in de wijk (regels 62-65) 
− jongeren hun positieve kanten in de buurt laten zien door 

bijvoorbeeld de portiek goed schoon te maken of de tuin bij te 
werken (regels 93-96) 

− jongeren en bewoners elkaar leren kennen, elkaar serieus nemen 
en elkaar begroeten (regels 89-92, regels 96-99) 

− bewoners werk aanbieden aan de jongeren of een aanvraag doen 
voor het zakgeld- of bijbaanproject (regels 99-103) 

uitleg met twee bijpassende voorbeelden 2 
uitleg met één bijpassend voorbeeld 1 
alleen uitleg of alleen één of twee voorbeeld(en) 0 

(toename van de objectieve en subjectieve veiligheid) 

(uitleg over de toename van objectieve veiligheid) 
• Op grond van tekst 2 blijkt dat er enerzijds wel sprake is van een

toename van de objectieve veiligheid: uit cijfers van de wijkagent blijkt 
dat sinds de oprichting van de stichting het aantal meldingen van 
overlast met bijna honderd procent is gedaald, van 41 naar 2 
meldingen van overlast rondom het Bellamyplein (regels 54-59) en er 
door zowel de wijkagent als de woningbouwvereniging een afname van 
graffiti in de wijk is genoteerd (regels 62-65) 1 

• Anderzijds blijkt op grond van tekst 2 dat het niet mogelijk is om te
beoordelen of het Bellamyplein ook veiliger is geworden (regels 65-67) 1 
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(uitleg over de toename van subjectieve veiligheid) 
• Ondanks dat enkele bewoners aangeven nergens last van te hebben,

laten sommige buurtbewoners hun kinderen niet buitenspelen en 
voelen zich onveilig (regels 76-80). Aangezien er geen gegevens 
bekend zijn van veiligheidsgevoelens voordat de stichting werd 
opgericht, kunnen er geen conclusies worden getrokken over een 
toename van de subjectieve veiligheid. 1 

of 

• Uit cijfers van de wijkagent blijkt dat sinds de oprichting van de
stichting het aantal meldingen van overlast met bijna honderd procent
is gedaald, van 41 naar 2 meldingen van overlast rondom het
Bellamyplein (regels 54-59). Dit kan als indicatie worden gezien van
een toename van subjectieve veiligheid: buurtbewoners maken minder
melding omdat ze zich veiliger voelen 1 

(conclusie over wel of niet voortzetten van subsidie) 
• Voorbeeld van een goede conclusie: 1 

Ik adviseer om de subsidie wel voort te zetten. Ondanks dat er geen 
toename van de subjectieve veiligheid aangetoond kan worden, is er 
wel een afname van het aantal meldingen van overlast. Daarnaast 
levert de stichting een positieve bijdrage aan de socialisatie van de 
jongeren, is er sprake van sociale controle en heeft het positieve 
gevolgen voor de sociale cohesie in de wijk. 

Opmerkingen 
– Geen scorepunt toekennen aan alleen een conclusie zonder

argumentatie op basis van de inzichten. 
– Het scorepunt ook toekennen aan een conclusie om de subsidie

niet voort te zetten als argumentatie op basis van de inzichten juist 
is. 
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11 maximumscore 3 
• De activiteiten van The Urban Family zijn gericht op het voorkomen dat

jongeren in aanraking komen met de politie en het bieden van een 
beter toekomstperspectief voor jongeren 1 

• Dit past bij de socialistische/sociaaldemocratische opvatting over het
ontstaan van criminaliteit om de nadruk te leggen op sociale 
ongelijkheid als oorzaak van criminaliteit 1 

• Dit past bij de socialistische/sociaaldemocratische opvatting over de
aanpak van criminaliteit door de overheid om de nadruk te leggen op 
de mogelijkheden van preventief beleid / om door verbetering van de 
maatschappelijke positie criminaliteit proberen te voorkomen 1 

of 

• De activiteiten van The Urban Family zijn gericht op het bieden van
een beter toekomstperspectief voor jongeren door activiteiten op
wijk/buurtniveau 1 

• Dit past bij de socialistische/sociaaldemocratische opvatting over het
ontstaan van criminaliteit om de nadruk te leggen op sociale
ongelijkheid als oorzaak van criminaliteit 1 

• Dit past bij de socialistische/sociaaldemocratische opvatting over de
aanpak van criminaliteit door de overheid om de nadruk te leggen op
de aanpak van veiligheid in (achterstands)wijken 1 
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