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Opgave 5  Eerste Kamer over levenslang toezicht 

20 maximumscore 3 
• De aggregatiefunctie van politieke partijen houdt in dat de wensen,

eisen en belangen die binnen één partij leven vertaald worden in een 
partijstandpunt 1 

• In tekst 7 staat dat Eerste Kamerfracties vragen stelden bij een
wetsvoorstel. Uit figuur 1 blijkt dat fracties van diezelfde partijen in de 
Tweede Kamer al vóór gestemd hebben 1 

• Leden van die partijen zitten kennelijk niet op één lijn. Daarom mogen
wij twijfelen of de aggregatiefunctie door die partijen wel vervuld is 1 

21 maximumscore 2 
• Het dilemma dat hier een rol speelt betreft de overheidstaken

rechtshandhaving en rechtsbescherming 1 
• Met het voorstel van Teeven worden de mogelijkheden voor

rechtshandhaving verbeterd maar dat zou wel eens ten koste kunnen 
gaan van de bescherming van de rechten van ex-gedetineerden 1 

22 maximumscore 2 
• De (mede)wetgevende taak. Ook goed: beleidsbepalende taak 1 
• De Eerste Kamer wordt (zonder dat dat grondwettelijk is vastgelegd)

geacht wetsvoorstellen niet zozeer inhoudelijk, als wel op hun
verhouding tot bestaande wetten en de grondwet te beoordelen 1 

Opmerking 
Voor het noemen van het recht van amendement en/of initiatief mogen 
geen punten gegeven worden. De vraag gaat over verschil in 
taakuitvoering en niet over verschil in bevoegdheden. 

23 maximumscore 3 
• In de Klassieke School staat de gedachte centraal dat de mens vrij is

in denken en handelen. De mens wordt verantwoordelijk geacht voor 
zijn eigen gedrag en wordt gezien als een rationeel handelend wezen 1 

• De Moderne Richting stelde dat de mens grotendeels of geheel onvrij
is in zijn denken en handelen. De mens is een product van endogene 
(biologische) en exogene (sociale en economische, fysieke, 
klimatologische e.a. factoren) invloeden die zijn gedrag bepalen 1 

• De invloed van de Moderne Richting is te herkennen. Het wetsvoorstel
levenslang toezicht gaat er van uit dat de ex-gedetineerde niet in staat 
zal zijn om zelf verantwoordelijkheid voor zijn gedrag te dragen en 
heeft daarom toezicht nodig om op het rechte pad te blijven 1 
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24 maximumscore 3 
• Conservatief beleid is gericht op behoud van/terugkeer naar

traditionele waarden en normen. Bij ‘conservatief’ gaat het om beleid  
waarin de staat in zedelijk opzicht sterk sturend is 1 

• Progressief beleid is gericht op maatschappelijke verandering in de
richting van meer sociale gelijkheid en/of meer democratisering. De 
staat moet niet betuttelen 1 

• Het wetsvoorstel voorziet in een sterk sturende rol voor de staat om
het gedrag van de ex-gedetineerde binnen de heersende waarden en 
normen te houden en past daarom binnen een conservatief beleid 1 

25 maximumscore 3 
• Voorbeeld van een hypothese is: In groep A zijn minder mensen die na

vrijlating de wet overtreden dan in groep B 1 
• Afhankelijke variabele is: het overtreden van de wet 1 
• Onafhankelijke variabele is: het wel of niet van toepassing zijn van de

nieuwe regeling 1 

26 maximumscore 2 
• In onze parlementaire democratie geldt voor alle burgers een

principiële rechtsgelijkheid/gelijkwaardigheid 1 
• Bij het samenstellen van twee gelijkwaardige groepen voor het

onderzoek moeten mensen die vergelijkbare delicten gepleegd hebben 
een verschillende behandeling krijgen. Dat is in strijd met de 
rechtsgelijkheid/gelijkwaardigheid 1 

2




