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Opgave 3 Afpakken van crimineel geld
21

maximumscore 2
een juist antwoord bevat:
• uitleg van oorzaak-gevolgrelatie tussen socialisatie en crimineel
gedrag met gebruik van kernconcept socialisatie
• gebruik van een voorbeeld uit tekst 3 om de relatie tussen socialisatie
en crimineel gedrag te illustreren
voorbeeld van een juist antwoord:
• Door (indirect of direct) contact met rolmodellen uit een criminele
subcultuur (oorzaak) kunnen anderen in de omgeving zich deze
criminele subcultuur eigen maken en overgaan tot crimineel gedrag
(gevolg). Door de omgang met anderen zich een cultuur eigen
maken is socialisatie
• Uit tekst 3 blijkt dat gewelddadige overvallers en drugscriminelen door
hun big spendergedrag rolmodellen voor hun omgeving kunnen worden
(r. 24-28). De criminele cultuur kan dan worden overgedragen en
leiden tot crimineel gedrag

22

maximumscore 3
een juist antwoord bevat:
• relatie tussen criminaliteit en cultuur met gebruik van kernconcept
cultuur
• gebruik van voorbeeld uit tekst 3 om kernconcept cultuur te illustreren
• uitleg van oorzaak-gevolgrelatie tussen cultuur en afname sociale
cohesie met gebruik van kernconcept sociale cohesie
voorbeeld van een juist antwoord:
• Als meer mensen crimineel gedrag gaan vertonen, worden normen van
de dominante cultuur minder gedeeld. Gedeelde normen zijn een
onderdeel van cultuur
• Uit tekst 3 blijkt dat ondernemers het idee kunnen krijgen dat ze alleen
maar kunnen concurreren als ze frauderen (r. 21-24). Hun gedrag gaat
dan afwijken van de normen van de dominante cultuur
• Als de normen in de samenleving minder worden gedeeld zal de
onderlinge verbondenheid in de samenleving afnemen. De sociale
cohesie neemt dan af
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maximumscore 4
een juist antwoord bevat:
• uitgangspunt van de klassieke school
• uitgangspunt van de moderne school
• voorbeeld uit tekst 3 om uitgangspunt van de klassieke school te
illustreren
• uitleg waarom het uitgangspunt van de klassieke school het meeste
aansluit bij beleid van afpakken
voorbeeld van een juist antwoord:
• Het uitgangspunt van de klassieke school is dat mensen de gevolgen
van hun gedrag van tevoren incalculeren
• Het uitgangspunt van de moderne school is dat de mens grotendeels of
geheel onvrij is in zijn denken en handelen
• Uit tekst 3 blijkt dat bij het straffen men ervan uitgaat dat
beroepscriminelen bewust het risico nemen van gevangenisstraf
(r. 54-55)
• Het beleid van afpakken van crimineel geld gaat dus uit van
beroepscriminelen die de gevolgen van hun gedrag van tevoren
incalculeren en uit vrije wil handelen. Dit sluit het meeste aan bij de
klassieke school
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Opmerking
Geen scorepunt toekennen aan alleen het noemen van de klassieke
school.
24

maximumscore 2
een juist antwoord bevat:
• noemen van juiste functie
• reden met behulp van tekst 3 om functie te illustreren

1
1

voorbeeld van een juist antwoord:
• generale preventie
• Door bij strafzaken de nadruk te leggen op afpakken probeert men
andere groepen in de samenleving, zoals mensen met schulden, af te
schrikken, zodat ze geen delicten gaan plegen (r. 32-40)
25

maximumscore 2
een juist antwoord bevat:
• rechtshandhaving
• reden met voorbeeld uit tekst 3
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voorbeeld van een juist antwoord:
• rechtshandhaving
• In het beleid moet het strafrechtelijk afpakken van crimineel geld de
kern van de aanpak vormen (r. 1-7). (Strafrechtelijk afpakken valt
onder rechtshandhaving)
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