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Opgave 3 GroenLinks en Partij voor de Vrijheid over
criminaliteit
22

maximumscore 3
Voorbeeld van een juiste uitleg is:
De gedachte is dat mensen waarde hechten aan relaties met familie,
partners en vrienden. Verder is (actieve) participatie op school, in het werk
en in vrijetijdsverenigingen van belang omdat dat bindingen met zich
meebrengt. Een dergelijke sterke maatschappelijke binding met de sociale
omgeving remt uitingen van crimineel gedrag, omdat mensen hun
persoonlijke en maatschappelijke bindingen niet willen verliezen.
Bovenstaande gedachte steunt de aanpak van GroenLinks: investeer in
onderwijs en opvoedingsondersteuning.

23

maximumscore 3
Voorbeeld van een juiste verklaring is:
De theorie van Merton verwijst naar een situatie waarin een spanning
bestaat tussen de (culturele) normen die succes in het leven bepalen en
de mogelijkheden in de praktijk om maatschappelijk succes te bereiken.
Wanneer maatschappelijk succes niet op reguliere (legale) manieren kan
worden bereikt, zullen verschillende mensen dit op de niet-legale manier
doen.
In de achterstandswijken hebben mensen minder kansen op werk of goed
betaalde banen. Een aantal van hen zal op een niet-legale manier
maatschappelijk succes willen bereiken als dit niet mogelijk is via
opleiding, een goed betaalde baan of een geslaagde maatschappelijke
carrière.

24

maximumscore 1
De productie van cannabisproducten behoort volgens GroenLinks niet
zonder meer strafwaardig te zijn (regels 42-43).

25

maximumscore 2
Voorbeeld van een juist antwoord is:
Het gaat hier om de betrokkenheid van mensen met hun buurt of wijk; dat
wil zeggen: mensen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar; helpen
elkaar indien nodig. / De mate waarin individuen of groepen in de wijk met
elkaar verbonden zijn en zich met elkaar verbonden voelen.

26

maximumscore 1
Het uitgangspunt dat de rechter bij het bepalen van de strafmaat rekening
houdt met de persoonlijke omstandigheden van de dader.
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GroenLinks
Voorbeeld van een juiste uitleg is:
• GroenLinks bevindt zich aan de linkerkant van het politieke spectrum.
Linkse politieke partijen leggen nadruk op de maatschappelijke
oorzaken van criminaliteit en zoeken de oplossing in het aanpakken
van deze maatschappelijke oorzaken / preventie
•
−
−
−

−

Voorbeelden van verwijzingen/citaten (één van de volgende):
GroenLinks wil om de jeugdcriminaliteit aan te pakken meer investeren
in onderwijs etc. (regels 1-6 van tekst 7).
“Succesvolle projecten die jongeren kansen geven, moeten worden
uitgebreid.” (regels 7-9 van tekst 7)
“Dat komt vaak door een combinatie van weinig kansen op school en
op werk, conflicten thuis of op school en door discriminatie.” (regels
12-15)
“Naast verbetering van de leefomgeving …...” (regels 33-34)

Partij voor de Vrijheid
Voorbeeld van een juiste uitleg is:
• De Partij voor de Vrijheid bevindt zich aan de rechterkant van het
politieke spectrum. Rechtse politieke partijen verklaren criminaliteit uit
verkeerde keuzes die mensen in vrijheid maken. Deze partijen zoeken
de oplossing in het streng toezien op naleving van de wetten en veel
aandacht voor opsporing en bestraffing van overtreders en daders van
misdrijven (repressie), zodat mensen ervoor terug zullen schrikken om
in strijd met de wet te handelen
•
−
−
−

Voorbeelden van verwijzingen/citaten (één van de volgende):
“... een aanzienlijke vermindering van criminaliteit kan alleen bereikt
worden door strenger te straffen.” (regels 24-26 van tekst 8)
“... ‘zero tolerance’ dient de kernwaarde te zijn van de aanpak van de
criminaliteit.” (regels 28-30)
“Invoering van onvoorwaardelijk op te leggen minimumstraffen die er
niet om liegen en een substantiële verhoging van de
maximumstraffen.” (regels 36-39)
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