
4 Beoordelingsmodel

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 punt toegekend. 

Tekst 1 Misdaad uit de anonimiteit

1 A

2 C

Maximumscore 2 

3  De kern van een goed antwoord is: 

• Het percentage opgeloste misdaden is laag, maar de daders worden wel gestraft / maar van 

het massaal straffeloos kunnen begaan van misdaden is geen sprake 1

of: 

• Veel misdaden worden (officieel) niet opgelost / niet (officieel) gekoppeld aan de 

veronderstelde misdadigers, maar er zijn maar weinig daders die nooit worden gepakt  1

• Een volledig goed antwoord, niet langer dan 20 woorden 1

4 A
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5 D

Maximumscore 2 

6  De kern van een goed antwoord is: 

• Aanvankelijk wilde men een misdadiger heropvoeden / zo min mogelijk straffen, nu wil 

men hem zwaar(der) straffen 1

• Een volledig goed antwoord, niet langer dan 20 woorden 1

Maximumscore 1 

7  De kern van een goed antwoord is: 

Zij helpen te weinig tegen de criminaliteit. 

of: 

Zij stimuleren echte criminelen nauwelijks om een ander leven te leiden. 



Maximumscore 1 

8  De kern van een goed antwoord is: 

   Beiden menen dat oplossingspercentages niet alles zeggen over de inspanningen/successen 

van de politie. 

Maximumscore 2 

9   De kern van een goed antwoord is: 

Drie van de volgende: 

   • Er is een verschil in werkwijze tussen Nederland en Duitsland / In Duitsland meer 

recherchewerk. 

• De recherche/politie is in Nederland onderbezet. 

• Er is meer criminaliteit in Nederland. 

• Het soort van misdaden in Nederland is moeilijker op te lossen. 

Indien twee goed 1

Indien één of geen goed 0

10 C

Maximumscore 3 

11   De kern van een goed antwoord is: 

   • Nee, want de reden in fragment 2 is: imagoverbetering van de politie / het geslonken gezag 

herstellen 1

• terwijl de reden in de tekst Misdaad uit de anonimiteit is: misdaadpreventie / in een vroeg 

stadium ingrijpen / misdaad ‘een gezicht geven’ 1

• Een volledig goed antwoord, niet langer dan 30 woorden 1

12 C

13 A

Maximumscore 2 

14  De kern van een goed antwoord is: 

• De regels met betrekking tot de schending van de privacy zouden versoepeld moeten 

worden 1

• Een volledig goed antwoord, niet langer dan 20 woorden 1

15 C
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Antwoorden



Maximumscore 1 

16  Kopje 3: Criminaliteit anoniem gevaar 

Maximumscore 1 

17  Kopje 4: Harde aanpak ineffectief 

Maximumscore 1 

18  Kopje 2: Beleidsverandering noodzakelijk 

19 B

20 B
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