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Opgave 5 Veiligheidsbeleving in de buurt
24

maximumscore 2
een juist antwoord bevat:
• een formulering van een meetbare en eenduidige enquêtevraag die het
uitoefenen van informele sociale controle meet, te beantwoorden met
ja of nee
• een reden waarom de enquêtevraag het uitoefenen van informele
sociale controle meet, met gebruik van een omschrijving van het begrip
informele sociale controle

voorbeeld van een juist antwoord:
• ‘Stel, u ziet dat een buurtbewoner hondenpoep niet opruimt. Spreekt u
deze buurtbewoner aan op zijn of haar gedrag?’
• Het antwoord op deze enquêtevraag meet of mensen in het dagelijks
leven buurtbewoners ertoe brengen om zich aan bepaalde normen of
regels te houden
Opmerking
Geen scorepunt toekennen aan een enquêtevraag met de woorden
‘informeel’ of ‘sociale controle’.
25

maximumscore 1
een juist antwoord bevat:
een voorspelling over de invloed van mediaberichtgeving op de
veiligheidsbeleving op grond van de cultivatiehypothese
voorbeeld van een juist antwoord:
Mensen die vaak naar bepaalde programma’s over criminaliteit kijken,
zullen zich onveiliger voelen dan mensen die weinig naar bepaalde
programma´s over criminaliteit kijken

26

maximumscore 1
een juist antwoord bevat:
een omgevingskenmerk uit tabel 5 en een reden waarom je met dit
omgevingskenmerk de ervaren sociale cohesie kunt meten, met gebruik
van het kernconcept sociale cohesie
voorbeeld van een juist antwoord:
Omgevingskenmerk 3. Als mensen veel overlast van buurtbewoners
ervaren, kan dit betekenen dat de mensen ervaren dat deze
buurtbewoners zich weinig lid voelen van de buurtgemeenschap. Je
kunt dan daarmee de ervaren sociale cohesie meten.
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Scores

maximumscore 2
een juist antwoord bevat:
een keuze voor maatregel 1 en een uitleg om de veiligheidsbeleving te
verbeteren, met:
• de relatie tussen de maatregel en het verbeteren van de
veiligheidsbeleving
• het verschil in samenhang tussen de twee omgevingskenmerken uit
tabel 5

1
1

voorbeeld van een juist antwoord:
• Maatregel 1. De kans dat de veiligheidsbeleving zal verbeteren door de
ervaren overlast te verminderen is veel groter dan bij het verbeteren
van het oordeel over de fysieke voorzieningen in de buurt
• Uit tabel 5 blijkt namelijk dat de samenhang tussen de ervaren overlast
door buurtbewoners en de veiligheidsbeleving veel sterker is dan de
samenhang tussen het oordeel over de fysieke voorzieningen in de
buurt en de veiligheidsbeleving (0,82 tegenover 0,10) ).
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