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Opgave 2 Het is veiliger, ondanks de politie
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voorbeeld van een juist antwoord:
• Links wordt gesteund. Dat blijkt uit het citaat: “… dat dit niet te danken
is aan strenger straffen of (…) maar het voorkomen daarvan dat steeds
beter gaat.” (regels 9-14) of het citaat “Het komt onder andere door
preventieve maatregelen.” (regels 34-35)
Uitleg: Politiek links is meer voorstander van een beleid dat de nadruk
legt op preventie.
• Rechts wordt bekritiseerd. Dat blijkt uit het citaat: “Nee, er is geen
enkel causaal verband tussen zwaardere straffen en dalende
misdaad.” (regels 45-47)
Uitleg: Politiek rechts is meer voorstander van zwaardere straffen om
misdaad tegen te gaan.
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een van de volgende drie theorieën met juiste uitleg:
− de gelegenheidstheorie
Uitleg
Of mensen misdrijven plegen hangt af van de situatie die onder andere
bepaald wordt door de aanwezigheid van een aantrekkelijk doelwit.
Betere sloten en camera’s maken een doel minder aantrekkelijk en
daardoor kan de criminaliteit afnemen.
− de rationele-keuzetheorie
Uitleg
Een kosten-batenanalyse bepaalt of iemand zal overgaan tot het
plegen van criminaliteit. Verbeterde sloten verhogen de ‘kosten’ want
ze maken een inbraak moeilijker. / Camera’s vergroten de pakkans en
dat is ook een verhoging van de kosten waardoor de criminaliteit dus
kan afnemen.
− de sociale-controletheorie
Uitleg
Door middel van camera’s wordt toezicht gehouden en daardoor kan
de criminaliteit afnemen.
per juiste theorie en bijbehorende uitleg
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voorbeeld van een juiste theorie:
• de bindingstheorie of integratietheorie (van Hirschi en Box)
voorbeeld van een juiste uitleg:
• Vooral maatschappelijke bindingen in de vorm van waarden en normen
of sterke integratie van mensen in intermediaire groepen (gezin,
school, vriendengroep) werken remmend op criminele impulsen. Het
kan zijn dat relatief veel jongeren zich niet binden aan de heersende
waarden en normen die bij hun thuis gelden of op school worden
overgedragen. Deze jongeren zullen eerder overgaan tot crimineel
gedrag
maximumscore 2
voorbeeld van een juist antwoord:
• hypothese: in landen waar de straffen zwaarder worden, neemt de
misdaad af
• afhankelijke variabele: (verandering in) de omvang van misdadigheid
onafhankelijke variabele: de zwaarte van de straf,
beide variabelen juist
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voorbeelden van juiste antwoorden:
− Deze vormen van criminaliteit worden vaak niet opgemerkt.
− (Selectief) opsporingsbeleid beïnvloedt de cijfers voor bepaalde
vormen van criminaliteit.
− De aangiftebereidheid bij bijvoorbeeld fraude en cybercrime kan laag
zijn omdat slachtoffers gechanteerd worden.
− Milieucriminaliteit heeft soms geen directe slachtoffers en dan wordt er
geen aangifte van gedaan.
per juist antwoord
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