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Voorbeeld van een juiste uitleg is:
• Criminaliteit is gedrag dat bij de wet strafbaar is gesteld
• Het andere gedrag dat overlast veroorzaakt niet

1
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maximumscore 4
Bijvoorbeeld twee van de volgende kenmerken met uitleg:
− Een kenmerk van integraal veiligheidsbeleid is dat samenwerking
gezocht wordt met andere maatschappelijke organisaties.
Uitleg:
Het zorgverlenerskader is een voorbeeld van zo’n andere
maatschappelijke organisatie en dat zorgverlenerskader wordt hier
ingezet voor het benaderen van 12-minners.
−

−

Een kenmerk van integraal veiligheidsbeleid is dat de nadruk ligt op het
voorkomen van onveiligheid.
Uitleg:
In de bron staan meerdere opmerkingen waarmee preventief
opgetreden kan worden:
- in de regels 23-30 en verder waar het gaat om vroegtijdig ingrijpen
om daarmee criminaliteit te voorkomen;
- in regel 33 en verder worden “voorspellers” genoemd, dat heeft alleen
maar zin als je daar ook iets mee doet;
- in regel 47 en verder gaat het over het inzetten van het Pro Kid
Risicosignaleringsinstrument 12-min dat bijdraagt aan vroegtijdige (dus
preventieve) signalering van risicofactoren;
- in de laatste alinea wordt ook gesproken over effectief vroegtijdig
ingrijpen. Vroegtijdig betekent vóórdat het te laat is en dat is dus
preventief.
Een kenmerk van integraal veiligheidsbeleid is dat voor het aanpakken
van criminaliteit niet alleen gedacht wordt vanuit het strafrecht.
Uitleg:
Het beleid richt zich ook op het reduceren van hinder en overlast.
Soms is strafrechtelijk ingrijpen niet mogelijk (bijvoorbeeld bij 12minners) en soms wil men dat niet. Dan wordt wel geprobeerd om via
deze ‘omweg’ toekomstig crimineel gedrag tegen te gaan.

per juist kenmerk
per juiste bijpassende uitleg
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• Het uitgangspunt dat iemand alleen maar gestraft kan worden als hem
iets te verwijten valt / Ons strafrecht hanteert de regel: geen straf
zonder schuld
• 12-minners zijn volgens ons strafrecht te jong om de gevolgen van hun
gedrag voldoende te kunnen overzien. Daarom kunnen ze niet op
eenzelfde wijze verantwoordelijk worden gehouden als volwassenen en
dus ook niet op dezelfde wijze schuldig worden geacht
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1
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Twee van de volgende:
− handhaving openbare orde / bescherming veiligheid burgers / preventie
− toezicht in het publieke domein
− signalering en advisering inzake veiligheid en veiligheidsbeleid
− hulpverlening
per juiste taak
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Volgens het liberalisme behoort het handhaven van de rechtsstaat tot de
kerntaken van de overheid (en daar hoort het tegengaan van criminaliteit
bij).
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Voorbeeld van een juist antwoord is:
• Jongeren experimenteren nu eenmaal en vele gaan daarbij over een
grens en overtreden de wet. Het was bekend dat de kans op een
criminele carrière groter is voor mensen die al op jeugdige leeftijd voor
de strafrechter verschenen. Om dat te voorkomen werd HALT bedacht.
Het alternatief voor jeugdige wetsovertreders zodat deze niet vanwege
hun jeugdige onbezonnenheid al vroeg op het criminele pad zouden
komen. Via HALT krijgen ze nog een gelegenheid om maatschappelijk
geaccepteerd gedrag te ontwikkelen
• Deze redenering is een uiting van ‘daderrecht’
• Omdat rekening gehouden wordt met een kenmerk van de dader,
namelijk het kenmerk dat deze nog jong is. Bij ‘daadrecht’ zou alleen
de daad zelf bepalend zijn voor de verdere afhandeling
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• Een 16 tot 18-jarige wordt soms berecht volgens het
volwassenenstrafrecht
• Dat gebeurt als hij/zij een zeer zwaar delict gepleegd heeft
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Ook goed:
• In de wet wordt vermeld (Art. 77b Sr) dat ook de persoonlijkheid van de
dader of de omstandigheden waaronder het feit begaan is, grond
kunnen zijn om bij een jongere het strafrecht voor volwassenen toe te
passen. Deze bepaling geldt voor alle soorten strafbare feiten
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• transacties
• voorwaardelijke sepots
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• Voorbeeld van een hypothese: Jongeren die rondhangen in ruimtes
waar weinig sociale controle is plegen meer criminaliteit dan jongeren
die elders rondhangen
• De afhankelijke variabele is: de hoeveelheid criminaliteit
• De onafhankelijke variabele is: de mate van sociale controle

1
1
1

14

17

maximumscore 2
• De sociale controletheorie
• Het onderzoek ondersteunt de sociale controletheorie. Die theorie stelt
dat crimineel gedrag verhinderd wordt door de pijnlijke of vervelende
gevolgen van sociale controle. Uit het onderzoek blijkt dat jongeren die
rondhangen in gebieden waar weinig sociale controle is vaker crimineel
gedrag rapporteren dan jongeren die rondhangen in gebieden waar
meer sociale controle is
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