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Vraag

Antwoord

Scores

Opgave 4 Politieke keuzes in het veiligheidsbeleid
22

maximumscore 4
Medialogica
In het antwoord dienen bijvoorbeeld de volgende elementen te staan:
• kenmerk 1 medialogica
De media opereren marktgericht en berichten daarom veel over
incidenten zoals een ontsnapte tbs’er of een spraakmakende
moordzaak. Het publiek neemt graag kennis van de berichtgeving over
incidenten
• kenmerk 2 medialogica
De berichtgeving laat ook de politici niet onberoerd. Parlementariërs
grijpen de gevallen aan om hun standpunten luid kenbaar te maken
met vele spoeddebatten als gevolg
• kenmerk 3 medialogica
De hoge toon waarop zulke debatten worden gevoerd, doet
onvermijdelijk veel stof opwaaien in de media en bereikt daarmee ook
weer de burgers (wat ook de bedoeling is van de politici)
• Door bovenstaand mechanisme verschijnen er in de media veel
spraakmakende zaken over criminaliteit. Het publiek krijgt daardoor het
beeld dat het slecht gesteld is met de veiligheid / dat de omvang van
(gewelds)criminaliteit hoger is dan in werkelijkheid het geval is

1

1

1
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Opmerking
Kern van het verschijnsel medialogica is dat media, politici en het publiek
als het ware in een houdgreep zitten. Burgers, politici en media houden
elkaar vast in een interactie waaruit zij niet meer kunnen ontsnappen. “Ze
worden gedwongen het ‘spel’ binnen de driehoeksrelatie mee te spelen en
kunnen (en willen) zich daaraan eigenlijk ook niet onttrekken; ze hebben
elkaar nodig en zijn tegelijk tot elkaar ‘veroordeeld’.” (Zie het rapport
‘Ontsnappen aan Medialogica’, Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling
citeert Van Beek et al. 2006)

Bij vraag 22 moeten voor de eerste drie antwoordelementen
3 scorepunten worden toegekend als deze elementen samenvattend een juiste
beschrijving van het begrip medialogica geven en mits deze op een goede manier in
relatie gebracht worden met het ontstaan van de veiligheidsparadox, ook als daarbij
geen sprake is van drie uitgekristalliseerde kenmerken van medialogica.
Het vierde antwoordelement in het correctievoorschrift blijft gehandhaafd en levert 1
scorepunt op.
Toelichting:
Kenmerken van medialogica komen als zodanig niet puntsgewijs aan de orde in de
syllabus, maar de syllabus geeft wel genoeg informatie over medialogica om de vraag
verder te kunnen beantwoorden.
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(de resultaten van) slachtofferenquêtes

24

maximumscore 4
• vergelijking slachtofferenquêtes met politiestatistieken
Voorbeeld van een juiste uitleg is:
De resultaten van slachtofferenquêtes (Veiligheidsmonitor) geven inzicht in
criminaliteit die niet zichtbaar wordt in politiestatistieken, omdat er
bijvoorbeeld geen aangifte wordt gedaan (denk aan fietsendiefstal). Juist
veel delicten die vallen onder de categorie veelvoorkomende criminaliteit
komen niet ter kennis van de politie.

2

•

vergelijking slachtofferenquêtes met daderenquêtes (zelfrapportage
onderzoeken)
Voorbeelden van een juiste uitleg zijn (één van de volgende):
− In vergelijking met slachtofferonderzoeken leveren zelfrapportage
onderzoeken minder betrouwbare gegevens over de totale omvang van
veelvoorkomende criminaliteit. De respondent beantwoordt vragen
naar slachtofferervaringen meer naar waarheid dan een respondent die
vragen beantwoordt of hij/zij zelf dader is geweest van bepaalde
delicten.
− Bij daderenquête bestaat een drempel voor oprechte beantwoording
van de vragen naar daderschap, door bijvoorbeeld schaamte over de
daad. Bij slachtofferonderzoek komt dit minder voor (met uitzondering
van vragen naar seksuele misdrijven).
− Slachtofferenquêtes zijn bij uitstek geschikt om over een langere
periode betrouwbare gegevens van – door burgers ervaren –
veelvoorkomende delicten te verzamelen. Zelfrapportage onderzoeken
van delinquent gedrag richten zich op specifieke doelgroepen zoals
jongeren. (b.v. Monitor zelfrapportage jeugdcriminaliteit van
Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum – WODC –, zie
publicatie Jeugdcriminaliteit in de periode 1996-2010; ontwikkelingen
in zelfgerapporteerde daders, door de politie aangehouden verdachten
en strafrechtelijke daders op basis van de Monitor Jeugdcriminaliteit).

2

Opmerking
Alleen wanneer bij de vergelijking een juiste uitleg gegeven is, mogen
scorepunten worden toegekend.
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• Gelegenheidstheorie / Rationele keuzetheorie
Voorbeeld van een juiste uitleg is:
• Doordat de pakkans bij ontduiken van motorrijtuigenbelasting altijd
klein was, waren de baten van dit criminele gedrag vaak hoog. De kans
dat je omgeving de belastingontduiking doorheeft (en daar iets van
zegt) is klein. Deze rationele afweging van kosten en baten zal minder
positief uitvallen als de kans groter wordt om gepakt te worden
en
• De sociale controletheorie
Voorbeeld van een juiste uitleg is:
• Crimineel gedrag wordt verhinderd door de pijnlijke of vervelende
gevolgen van formele en informele sociale controle. De inzet van de
automatische nummerplaatregistratie kan gezien worden als een
voorbeeld van formele controle
maximumscore 4
Voorbeeld van een juist antwoord is:
• Door de brede inzet van automatische nummerplaatregistratie (ANPR)
probeert de overheid te zorgen dat de burgers zich aan de regels
houden, bijvoorbeeld dat zij boete en belasting betalen. Deze inzet
beantwoordt aan een doel van de rechtsstaat namelijk
rechtshandhaving
• De inzet van ANPR kan ten koste gaan van een ander doel van de
rechtsstaat namelijk de rechtsbescherming. De overheid dient de
vrijheid van burgers of de privacy van burgers te waarborgen. Als het
gebruik van nummerplaatgegevens niet gebonden is aan bepaalde
(privacy)wetgeving, dan kan de overheid de gegevens ook voor andere
doeleinden gebruiken. De rechtsbescherming van burgers komt dan in
gevaar. Er moet goed worden vastgelegd wanneer gegevens wel of
niet gebruikt mogen worden, voor welke doeleinden etc.
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Opmerking
Wanneer alleen een juiste definitie gegeven wordt van het dilemma van de
rechtsstaat, 1 scorepunt toekennen.
Het dilemma van de rechtsstaat houdt in dat de overheid aan twee doelen
van de rechtsstaat probeert te voldoen. Er is sprake van een spanning
tussen enerzijds het doel rechtshandhaving en anderzijds het doel
rechtsbescherming.
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De kern van een juist antwoord is:
Wanneer je beide grafieken vergelijkt, is in 2011 het aandeel jongeren
sinds 1979 gedaald.
Gezien de leeftijdsopbouw in Nederland hebben we nu te maken met een
relatief grote groep boven de 35 jaar.

28

maximumscore 4
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn (twee van de volgende):
− Jongeren vertonen over het algemeen meer crimineel gedrag dan
ouderen, doordat ze vaak nog niet gebonden zijn aan werk en huwelijk
en weinig verplichtingen hebben, waardoor ze zich minder aan
heersende normen en waarden gebonden voelen (Hirschi en Box:
bindingstheorie).
− Jongeren hebben soms sterk het gevoel dat ze door groepsdwang of
groepsloyaliteit mee moeten doen aan het plegen van criminaliteit. Dit
groepsgedrag neemt af naarmate mensen ouder worden
(sociaalpsychologische verklaring).
− Specifiek risicogedrag van adolescenten wordt mede veroorzaakt door
de nog onvoltooide ontwikkeling van bepaalde hersenfuncties. / Het
oordeelsvermogen van jongeren is pas op latere leeftijd (in de regel
vanaf het 16e jaar) vergelijkbaar met dat van volwassenen. Biologische
en psychologische ontwikkeling van de jongere en van de adolescent
veroorzaken voor een groot deel crimineel gedrag van jongeren
(biologisch-psychologische verklaring).
per juist toegelichte theorie en/of verklaring

2

Opmerking
Zie het rapport: Het jeugdstrafproces: toekomstbestendig!, Raad voor
Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, 2011: “Uit onderzoek blijkt
dat de nog onvoltooide emotionele, sociale, morele en intellectuele
ontwikkeling er de oorzaak van is dat een zeer groot deel van de
jeugdcriminaliteit optreedt tijdens de adolescentie, maar ook eindigt vóór
het 23ste levensjaar. Men spreekt in dit kader wel van (…) ‘fase gebonden
gedrag’.
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