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Opgave 3 De vrijlating van Volkert van der G.
11

maximumscore 1
Voorbeeld van een juist antwoord is:
Een reden kan zijn dat de schrijver voorwaardelijke vrijlating als iets
negatiefs beschouwt en wil dat de lezer het ook als zodanig gaat ervaren /
dat de lezer de vrijlating afkeurt.

12

maximumscore 2
• De gebeurtenis speelt zich af in de terugkoppelingsfase/feedbackfase
• Voorbeeld van een juiste uitleg:
Het feit dat Van der G. uit de gevangenis komt is voor Kamerleden
aanleiding om de wet die dat mogelijk maakt ter discussie te stellen.
De Kamerleden die aangehaald worden maken duidelijk dat zij
ontevreden zijn over een bestaande wet en dat is typerend voor de
terugkoppelingsfase van het systeemmodel. (De tekst vermeldt niet dat
een van de Kamerleden daadwerkelijk stappen gaat zetten en daarom
kun je niet concluderen dat er sprake is van invoer)

13

14

maximumscore 2
Voorbeeld van een juist antwoord is:
• Deze opstelling past meer bij een rechtse visie omdat het belang van
straf benadrukt wordt. In de visie van rechts zijn strenge wetten en
straffen belangrijk omdat deze met betrekking tot voorwaardelijke
invrijheidstelling mensen zouden afhouden van crimineel gedrag
• In de visie van links wordt met betrekking tot voorwaardelijke
invrijheidstelling meer de nadruk gelegd op het bieden van een
alternatief voor de delinquent waardoor hij weer opgenomen kan
worden in de samenleving en niet zal recidiveren
maximumscore 4
Voorbeeld van een juist antwoord is:
• "Veroordeelde delinquenten zouden dit privilege eigenlijk moeten
verdienen." (regels 4-7)
Het standpunt waarbij het voorwaardelijk vrijlaten afhankelijk wordt
gesteld van het gedrag van de delinquent past bij de relatieve
theorieën. Relatieve theorieën rechtvaardigen straf op grond van te
verwachten toekomstig gedrag. Van een delinquent die heeft laten zien
dat hij zich 'goed' weet te gedragen kan verwacht worden dat hij dat
ook in de toekomst zal kunnen
• "De PVV en de SGP willen helemaal af van de vervroegde vrijlating."
(regels 51-52)
In het standpunt van PVV en SGP is een absolute theorie te
herkennen. Van der G. was fout en moet daarvoor gestraft worden
ongeacht de toekomstverwachtingen. Het gepleegde feit rechtvaardigt
de straf, een andere overweging telt niet
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• Medialogica is het ontstaan / beïnvloeden van de publieke opinie
omdat beleidsmakers, journalisten en burgers/consumenten zich
bewust of onbewust aanpassen aan de kaders en regels van de media
Voorbeeld van een juiste uitleg is:
• Politici hebben belang bij bekendheid bij het publiek en dat kunnen ze
krijgen via de media. Media hebben belang bij publieke aandacht voor
hun product en dat kunnen ze krijgen door opvallend nieuws te
publiceren. Media kiezen ervoor om juist die politici in het nieuws te
brengen die de meeste aandacht weten te genereren, dat wil zeggen
die de meest opvallende uitspraken doen. Politici worden zo geprikkeld
om steeds hardere uitspraken te doen dan hun collega's en dat kan
uiteindelijk leiden tot een verharding van beleid ten aanzien van
voorwaardelijke invrijheidstelling

1

2

maximumscore 4
Voorbeelden van doelen met bijpassende uitleg bij de voorwaarden zijn:
− Bij de enkelband met gps.
Doel: beveiliging van de maatschappij.
Uitleg: Van der G. kan ieder moment getraceerd worden zodat hij
nergens 'ongezien' kan verblijven.
− Bij de behandeling door een psycholoog.
Doel: speciale preventie / resocialisatie.
Uitleg: Door de behandeling moet voorkomen worden dat hij weer de
fout in gaat / moet Van der G. leren om weer 'normaal' mee te draaien
in de samenleving.
− Bij het gebiedsverbod.
Doel: genoegdoening (voor de nabestaanden)
Uitleg: De nabestaanden worden dan niet ongewenst geconfronteerd
met de dader.
− Bij het verbod om contact op te nemen met nabestaanden en media.
Doel: genoegdoening (voor de nabestaanden).
Uitleg: De nabestaanden worden dan niet ongewenst geconfronteerd
met de dader.
− Bij het wekelijks melden.
Doel: resocialisatie.
Uitleg: Volkert van der G. kan stapsgewijs leren om terug te keren in
de maatschappij.
per juist doel van straf
per juiste bijbehorende uitleg
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Herinpassing in de samenleving van mensen die met het strafrecht in
aanraking komen.

18

maximumscore 4
Twee van de volgende theorieën met verklaring:
− De sociale controletheorie
− Deze zegt dat criminaliteit vermindert als er meer sociale controle is.
Een enkelband met gps zorgt voor zeer grote controle.
−
−

De gelegenheidstheorie
De enkelband met gps zorgt ervoor dat er geen gelegenheid meer zal
zijn waarop Volkert ongezien de wet kan overtreden.

−
−

De rationele-keuze-theorie
De enkelband vergroot de pakkans aanzienlijk en dat maakt het tot een
rationele keuze om geen delict te plegen.

per juiste theorie
per bijbehorende juiste verklaring
19

20

1
1

maximumscore 2
• De Raad van State adviseert over alle wetsvoorstellen. Zij kan
constateren dat een wet niet goed in elkaar zit
• De Eerste Kamer moet instemmen met een wetsvoorstel. De Eerste
Kamer besteedt er dus ook aandacht aan en kan hiermee
ondoordachte besluitvorming tegen houden
maximumscore 2
NRC Handelsblad wordt gerekend tot de kader / kwaliteitskranten. Elsevier
wordt gezien als wat rechtser en is een opinieweekblad.
Tekst 4 is opiniërend, terwijl tekst 5 meer een verslag is van de
nieuwsfeiten. Het opiniërende artikel past dus meer bij Elsevier en de
zakelijke nieuwsfeiten bij een krant als NRC Handelsblad.
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