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Opgave 1  Tbs ter discussie 

 
 1 maximumscore 2 

• beveiliging van de samenleving  
Voorbeeld van juiste toelichting bij beveiliging van de samenleving: 
In de tekst staat dat er steeds minder mensen uitstromen (regels 25-
26). Men wordt pas ontslagen als de kans op delictherhaling klein is 
geworden en de samenleving minder gevaar heeft te duchten. / Tbs-
patiënten worden behandeld in een tbs-kliniek (regel 11). Dit is een 
beveiligde gesloten inrichting, zodat de tbs-patiënten zo min mogelijk 
gevaar opleveren voor anderen. / De mogelijkheid van verlenging van 
de behandeling in een tbs-kliniek met telkens twee jaar (regels 15-16), 
draagt bij aan de veiligheid van de samenleving 1 

 
• behandeling van tbs-patiënten om terug te kunnen in de samenleving / 

resocialisatie  
Voorbeeld van juiste toelichting bij resocialisatie: 
In de tekst wordt gesproken over patiënten die behandeld worden 
(regel 22) en de strafrechter legt tbs op voor de duur van twee jaar 
(regels 15-16). In principe kan een tbs-patiënt na een succesvolle 
behandeling terugkeren naar de samenleving 1 

 
Opmerking 
Indien alleen de twee juiste doelen worden genoemd, één scorepunt 
toekennen. 
 

 2 maximumscore 2 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn (één van de volgende):  
− De commissie verwijst naar de controlerende taak van het parlement. 

Uitleg:  
Het instellen van een parlementair onderzoek is het zwaarste middel 
om het regeringsbeleid te controleren. / “Het parlementair onderzoek is 
het resultaat van een reeks kamerdebatten …” (regels 14-16).  

− De commissie verwijst naar de vertegenwoordigende taak van het 
parlement: parlement is de volksvertegenwoordiging.  
Uitleg: 
Het parlement neemt namelijk de maatschappelijke onrust over tbs 
serieus. 
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 3 maximumscore 2 
Voorbeelden van een juiste uitleg zijn (één van de volgende):  
− De uitspraken over de incidentgerichtheid van de Tweede Kamer en/of 

het niet (durven) uiten van kritiek op de Tweede Kamer geven 
opvattingen / waardeoordelen weer over de wijze waarop politici hun 
rollen vervullen. 

− Korthals heeft opvattingen over hoe de verschillende actoren hun rol 
zouden moeten vervullen: de Tweede Kamer moet niet zo 
incidentgericht zijn en de kabinetsleden leveren geen kritiek op het 
functioneren van de Tweede Kamer.  

− De opvattingen van Korthals gaan in tegen de heersende opvatting dat 
de minister geen oordeel dient te geven over de taakopvatting van de 
Kamer. 

− In de uitspraken van Korthals klinkt een norm door over hoe de 
Tweede Kamer dient te functioneren, namelijk de norm om niet zo 
gericht te zijn op incidenten. 

− In de uitspraken van Korthals klinkt een norm door over hoe 
bewindslieden de Tweede Kamer bejegenen: als minister zeg je niet 
hardop wat je van het optreden van de Tweede Kamer vindt.  

 
 4 maximumscore 2 

Voorbeelden van een juiste uitleg zijn (één van de volgende):  
− In een parlementaire democratie is het kabinet / zijn ministers 

verantwoording schuldig aan het parlement en niet andersom. 
− Het kabinet voert / Ministers voeren beleid op basis van het vertrouwen 

van een meerderheid van de volksvertegenwoordiging. 
− Kritiek van ministers op het optreden van parlementsleden wordt snel 

gezien als in strijd met het politieke primaat van de Tweede Kamer.  
− De minister is ervoor beducht de Kamer kritisch te bejegenen. Hij heeft 

voor zijn beleid en zijn voorstellen immers steun nodig van (een 
meerderheid van) de Kamer en zal dus streven naar goede 
verhoudingen met de Kamer. 

 
 5 maximumscore 1 

Voorbeeld van een juist antwoord is:  
Framing is de wijze waarop een onderwerp wordt gepresenteerd en 
geïnterpreteerd door journalisten. / Framing betekent dat de (nieuws)feiten 
volgens bepaalde vaste interpretatieschema’s (frames) worden gebracht. 
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 6 maximumscore 2 
Het antwoord dient de volgende onderdelen te bevatten: 
• Het publiek neemt de interpretatie van de media over en zal het 

probleem dan volgens de door de media gehanteerde interpretatie 
bezien en omschrijven. / De media bepalen niet alleen het onderwerp 
of de agenda, maar ook hoe het publiek denkt over het onderwerp of 
probleem 1 

• Bij frame 1 zal het publiek tbs, in navolging van de media, als 
veiligheidsprobleem zien en in het verlengde daarvan de politici 
beoordelen op de bescherming van de maatschappij bij het tbs-beleid. 
De politici zijn ontvankelijk voor deze interpretatie van de media en de 
publieke opinie. / Bij frame 2 zal het publiek de politici beoordelen op 
hun krachtdadig handelen via grootschalige systeemwijzigingen. De 
verwachting is dat politici zullen handelen volgens deze interpretatie 
van het publiek 1 

 
 7 maximumscore 2 

Voorbeeld van een juist antwoord is:  
• De Telegraaf behoort tot de categorie populaire kranten 1 
• Deze categorie onderscheidt zich onder andere van kwaliteitskranten 

door meer aandacht voor sensationele zaken. Incidenten door tbs’ers 
zijn veelal door hun aard sensationeel (De Telegraaf heeft in de 
periode 2001-2004 27 krantenkoppen, bijna net zoveel als de Volkskrant, 
Trouw en NRC Handelsblad samen – namelijk 28.) 1 

 
 8 maximumscore 2 

Voorbeeld van een juist antwoord is: 
• Hypevorming: een aantal journalisten van verschillende media bericht 

in korte tijd veelvuldig over hetzelfde onderwerp zonder dat zich 
wezenlijk nieuwe feiten hebben voorgedaan 1 

• Uit de tabellen blijkt dat het aantal berichten over tbs’ers in 2005 in 
vergelijking met de periode 2001-2004 sterk is gestegen (77 in 2005 en 
gemiddeld 15 in 2001-2004), terwijl het feitelijke aantal incidenten door 
tbs’ers niet is gestegen (in de jaren 2001-2004 was het aantal delicten 
43 – gemiddeld 11 – en in 2005 was dat aantal 10). Er is dus sprake 
van hypevorming 1 
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 9 maximumscore 4 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
• De moderne school. 

Deze zegt dat gedrag niet geheel en al een vrije keuze is. / De mens is 
niet altijd een vrij, rationeel handelend wezen. Gedrag is het gevolg 
van genetische (endogene) en sociale (exogene) invloeden. Daarom 
zijn niet alle misdrijven in hun geheel aan het handelen van een 
individu toe te rekenen 2 

• Omdat de verdachte niet altijd rationeel handelt, moet hij niet met straf 
worden gecorrigeerd. / Omdat de verdachte niet altijd rationeel handelt, 
is het begrip schuld met de daaraan gekoppelde vergelding niet 
bruikbaar. Tbs is geen straf maar een maatregel. Tbs is niet gericht op 
het vereffenen van een schuld die een dader heeft ten opzichte van het 
slachtoffer en de maatschappij (dat zou passen bij een vrij individu dat 
in vrijheid keuzes maakt), maar tbs is een behandeling die gericht is op 
gedragsverandering en/of persoonlijkheidsverandering. Dat past bij de 
moderne school  2 

 
 10 maximumscore 4 

Voorbeeld van een juist antwoord is: 
• Enerzijds heeft de rechtsstaat te zorgen voor de veiligheid en 

bescherming van zijn burgers. Daartoe kunnen dienen de wettelijke 
mogelijkheden tot het toepassen van dwangmedicatie voor personen 
met een ernstige psychische stoornis die een bedreiging vormen voor 
andere personen 2 

• Anderzijds moeten de burgers (ook plegers van misdrijven) in een 
rechtsstaat worden beschermd tegen de macht van de overheid; ook 
patiënten hebben het recht van lichamelijke en geestelijke integriteit. 
Zij mogen niet tegen hun wil gedwongen worden tot het innemen van 
medicijnen of het ondergaan van bepaalde behandelingen. / Zij moeten 
beschermd worden tegen de macht van de overheid die slechts binnen 
wettelijke kaders mag opereren 2 

 
 11 maximumscore 1 

de behandelmethode / het al dan niet behandelen / de tbs-behandeling 
 

 12 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
Zonder een controlegroep kan men niet met aan zekerheid grenzende 
waarschijnlijkheid vaststellen of effecten van de behandeling van tbs’ers 
uitsluitend toegeschreven mogen worden aan die behandeling / kan men 
niet vaststellen of (ook) andere variabelen een positief effect 
bewerkstelligen. 
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 13 maximumscore 1 
Voorbeeld van een juist antwoord is: 
Onderzoeksresultaten zijn statistisch significant wanneer de ontdekte 
samenhangen niet aan toeval zijn toe te schrijven. (Om statistisch 
verantwoorde uitspraken te kunnen doen, moet de onderzochte populatie 
niet te klein zijn.)  
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