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Opgave 5  Rotterdam: veilig of onveilig? 

20 maximumscore 2 
• De meeste overtredingen hebben, in vergelijking met misdrijven,

minder invloed op de veiligheidsbeleving van mensen 1 
• Moord en doodslag komen zo weinig voor dat ze statistisch niet

bruikbaar zijn voor het bepalen van de mate van veiligheid. Een 
‘incidentele’ moord zou een wijk zeer onveilig maken 1 

21 maximumscore 3 
• Criminaliteit komt meer voor in grote steden. De lijst wordt aangevoerd

door gemeenten met overwegend grotere steden en afgesloten door 
gemeenten met kleinere steden 1 

• Voorbeelden van juiste verklaringen zijn (twee van de volgende): 2 
− in de grote steden is meer gelegenheid voor criminaliteit
− in de grote steden is minder sociale controle
− in grote steden zijn relatief meer jongeren
− in grote steden is minder sociale cohesie
− in grote steden is de pakkans kleiner

per juiste verklaring 1 
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22 maximumscore 4 
• Criminaliteit komt meer voor in wijken waarin vooral mensen met lage

inkomens wonen 1 

• De kans op slachtofferschap is onder andere afhankelijk van de
volgende factoren (bijvoorbeeld twee van de volgende): 2 
− de personen met wie iemand omgaat
− de plek waar iemand woont
− omgevingsfactoren
− inkomen

per juiste factor 1 

• Voorbeelden van een juiste uitleg: 1 
− In wijken waarin vooral mensen met lage inkomens wonen, spelen

heel andere problemen dan in wijken waarin de hogere inkomens 
wonen. Er is vaak geringe sociale cohesie vanwege grotere 
doorstroming, er is vaak minder deelname aan verenigingsleven, 
minder sociale organisatie en minder contact met bestuurders 
zodat problemen in de wijk minder snel aangepakt worden. Mensen 
met persoonlijke problemen zoals een verslaving, onaangepast 
gedrag, agressiviteit en dergelijke en mensen die anderszins 
ontspoord zijn, zijn in deze wijken oververtegenwoordigd omdat ze 
geen hogere huur kunnen betalen. Deze en andere kenmerken van 
deze wijken zorgen voor een concentratie van problemen die onder 
andere zichtbaar is in hogere criminaliteitscijfers. Wie daar woont 
heeft daarom ook meer kans om slachtoffer te worden. 

− In die wijken wonen meer mensen die met justitie in aanraking 
komen. Het wonen in de buurt van delictplegers maakt de kans op 
slachtofferschap groter. 

23 maximumscore 4 
• Objectieve veiligheid verwijst naar het aantal delicten dat werkelijk

gepleegd is 1 
• Subjectieve veiligheid verwijst naar de veiligheidsbeleving, hierbij gaat

het om gevoelens die met veiligheid te maken hebben 1 
• Een voorbeeld van een vraag om objectieve veiligheid te meten is:

bent u het afgelopen jaar slachtoffer van een delict geweest? 1 
• Een voorbeeld van een vraag om subjectieve veiligheid te meten is:

voelt u zich veilig als u ’s avonds over straat loopt? 1 
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24 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juist antwoord: 
Sociale controle kan ertoe leiden dat mensen met andere dan de 
dominante opvattingen buitengesloten worden. 
Conformisme is de neiging van mensen om zich aan te passen aan 
anderen. Door zich te conformeren voorkomen mensen dat ze 
buitengesloten worden. 
Beide sociale processen hebben het effect dat ideeën die binnen een 
groep leven in stand gehouden worden. Als de heersende opvatting 
inhoudt dat de situatie onveilig is, dan zorgen deze twee sociale processen 
ervoor dat die opvatting niet snel zal veranderen. Wie een afwijkende 
opvatting verkondigt, loopt immers het risico buitengesloten te worden. 

• voor een juiste uitleg van de bijdrage door sociale controle 1 
• voor een juiste uitleg van de bijdrage door conformisme 1 

25 maximumscore 2 
Berichtgeving in de media is van invloed op de beeldvorming. De AD 
Misdaadmeter krijgt veel ruimte in de krant en op de website. Daarmee kan 
het referentiekader van de lezer beïnvloed worden. Deze neemt daardoor 
bijvoorbeeld scherper de zaken waar die wijzen op onveiligheid en minder 
scherp de zaken die een teken zijn van veiligheid (selectieve perceptie). 
Zo kan het subjectieve gevoel van onveiligheid blijven voortbestaan, ook 
als de situatie objectief verbeterd is. 

26 maximumscore 2 
In de Grondwet van Nederland is persvrijheid geregeld en dat houdt in dat 
de beslissing over wat er gepubliceerd wordt bij de pers en niet bij de 
overheid ligt. De kern van de rechtsstaatgedachte houdt in dat de burgers 
beschermd worden tegen te grote overheidsmacht. De overheid moet zich 
daarom ook aan de wet houden en moet de persvrijheid daarom 
respecteren. De wet bepaalt dus de mogelijkheden van de overheid. 
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27 maximumscore 4 
Voorbeelden van juiste antwoorden (twee van de volgende): 
− Bedreigingen die te maken hebben met de voedselveiligheid. Productie 

van voedsel voor de wereldmarkt heeft geleid tot schaalvergroting. 
Daardoor kan een probleem in de productie op één plaats gevolgen 
hebben die wereldwijd optreden. 

− Bedreigingen die te maken hebben met de verspreiding van ziektes. 
De omvang van het gebied waarin ziektes zich kunnen verspreiden en 
de snelheid waarmee dat gebeurt heeft te maken met de toegenomen 
mobiliteit en de intensivering van het aantal contacten tussen 
gemeenschappen. 

− Bedreigingen die te maken hebben met de eindigheid van de voorraad 
natuurlijke grondstoffen en energiebronnen. Het bestaan van een 
wereldmarkt die uitgaat van groei waardoor er in een steeds hoger 
tempo beslag op natuurlijke grondstoffen en eindige energiebronnen 
wordt gelegd. Dit leidt tot schaarste- en milieuproblemen die 
grensoverschrijdend zijn. 

− Bedreigingen die te maken hebben met de grootschaligheid van 
moderne landbouwproductie. Internationale concurrentie dwingt tot het 
gebruik van de meest productieve gewassen waardoor monoculturen 
ontstaan. Treedt een ziekte of ander probleem op dan zijn de gevolgen 
meteen zeer groot. 

− Bedreigingen die te maken hebben met onze afhankelijkheid van 
technologische systemen. De afhankelijkheid van technologische 
systemen die niet alleen binnen de eigen landsgrenzen bediend 
worden, maakt een land gevoelig voor problemen elders. 

per juiste bedreiging met juiste uitleg 2 
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