maatschappijwetenschappen vwo 2018-I
Vraag

Antwoord

Scores

Opgave 2 Juridische aanpak jihadi’s
5

6

maximumscore 2
• Het doel is resocialisatie / speciale preventie
• De straffen zijn gericht op het aanpakken van de oorzaak van het
gedrag van de dader, met als doel om de dader te leren omgaan met
zijn of haar probleem zodat hij/zij terug kan keren in de maatschappij /
niet weer dezelfde fout gaat maken

1

1

maximumscore 2
twee van de volgende doelen met uitleg:
− Het doel vergelding: een jihadist heeft de wet overtreden en boet
daarvoor met een straf.
− Het doel beveiliging van de maatschappij en burgers: zolang een
jihadist vast zit of gecontroleerd wordt, zijn anderen veilig voor deze
persoon.
− Het doel handhaving van de rechtsorde en het voorkomen van
eigenrichting: door jihadisten te straffen laat de samenleving zien dat
de wetsovertreders aangepakt worden.
− Het doel generale preventie: een jihadist die gestraft wordt kan als
voorbeeld dienen om anderen ervan te weerhouden hetzelfde te doen.
per juist doel met juiste uitleg

1

Opmerking
Het doel genoegdoening van de slachtoffers is niet juist omdat er geen
slachtoffers zijn.
7

maximumscore 3
• De taak van de reclassering die te herkennen is: het voorbereiden en
begeleiden van de uitvoering van taakstraffen (werk- en leerstraffen)
• Voorbeeld van een uitleg: taak-, werk- en leerstraffen zijn, meer dan
andere straffen, bedoeld om delinquenten te resocialiseren. Dat
betekent dat gewerkt wordt aan een (her)inpassing van de delinquent
in de samenleving en dat is precies wat de doelstelling van de
reclassering inhoudt
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• Als de overheid bij het bestrijden van criminaliteit de nadruk legt op het
aanpakken van de maatschappelijke oorzaken, zodat criminaliteit wordt
voorkomen, dan noemen we het beleid preventief
• Als de nadruk wordt gelegd op strafrechtelijk optreden, het uitbreiden
van capaciteit en bevoegdheden van politie en justitie en het verhogen
van de strafmaat, dan noemen we het beleid repressief
• Het opleggen van de enkelbandmaatregel als straf helpt wel om
criminaliteit te voorkomen maar niet door het aanpakken van de
maatschappelijke oorzaken ervan. De enkelband is een voorbeeld van
strafrechtelijk optreden en past daarom bij een repressief beleid

1

maximumscore 3
• Voorbeeld van een hypothese: jihadisten met een enkelband
vertrekken niet naar het buitenland
• Afhankelijke variabele: wel of niet naar het buitenland reizen
• Onafhankelijk variabele: wel of geen enkelband dragen

1
1
1

maximumscore 2
• Onderzoeksmethode: interviews afnemen bij / vraaggesprekken voeren
met jihadisten die veroordeeld zijn tot het dragen van een enkelband
• Met een kwalitatieve opzet kan doorgevraagd worden naar individuele
verschillen, zodat andere antwoorden gevonden kunnen worden dan
de onderzoeker zelf had bedacht
maximumscore 3
• (voorbeeld van een structurele verklaring) Veroordeelde Syriëgangers
zijn niet of onvoldoende geïntegreerd in de Nederlandse samenleving.
Ze hebben bijvoorbeeld minder kansen op een goede baan om zo
maatschappelijke status te verwerven, en zoeken daarom een andere
manier om toch status te verwerven. Daarvoor zijn ze ook bereid om
de wet, waar ze zich minder aan gebonden voelen, te overtreden
(bijvoorbeeld de anomietheorie)
• (voorbeeld van een (sub)culturele verklaring) Veroordeelde
Syriëgangers maken deel uit van een (sub)cultuur die door mensen uit
de dominante cultuur onheus bejegend en vanuit vooroordelen
benaderd wordt. Hieruit voortvloeiende gevoelens van machteloosheid
kunnen aanleiding geven tot het plegen van verzet tegen de dominante
cultuur. Dit kan als resultaat hebben dat iemand aansluiting zoekt bij
een organisatie zoals IS die zich ook richt tegen de westerse cultuur
• De structurele verklaring sluit aan bij de sociaaleconomische
invalshoek en de (sub)culturele verklaring sluit aan bij de sociaalculturele invalshoek
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• Het dilemma van de rechtsstaat houdt in dat rechtsbescherming en
rechtshandhaving op gespannen voet met elkaar staan
• De AIVD verzamelt in het kader van de rechtshandhaving informatie op
grond waarvan iemand als verdachte van een strafbaar feit kan worden
aangemerkt en zich voor de rechter moet verantwoorden
• Dit staat op gespannen voet met een ander doel van de rechtsstaat
namelijk de rechtsbescherming. Omdat informatie geheim gehouden
wordt kan de verdachte die niet betrekken bij zijn verdediging en dat is
een aantasting van zijn rechtsbescherming / zijn recht op een eerlijk
proces
maximumscore 3
• De opvatting van rechter Van der Groen sluit beter aan bij de relatieve
rechtvaardigingstheorieën, want daarin wordt het beoogde toekomstige
effect van de op te leggen sanctie doorslaggevend geacht. Van der
Groen uit over dat effect zijn twijfel
• in (twee van) de volgende citaten (per citaat 1 scorepunt):
− “De Rotterdamse rechter Jan van der Groen twijfelt aan de
effectiviteit van straffen voor jihadisten. Er is nauwelijks iets
bekend over de zin hiervan.” (regels 1-4)
− “Maar het is onduidelijk of dit soort straffen zin heeft, zegt Van der
Groen.” (regels 12-14)
− “Maar voor jihadisten hebben we geen effectief programma.”
(regels 21-23)
− “Het gedrag van dit soort daders wordt bepaald door overtuiging.
En een overtuiging kun je niet wegnemen met een straf.”
(regels 29-32)
− “De enkelband zou in elk geval wél een positief effect hebben op
jihadisten, zegt rechter Van der Groen. Hij kent geen voorbeelden
van jihadverdachten die met een enkelband om naar Syrië zijn
vertrokken.” (regels 33-39)
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voorbeeld van een juist antwoord:
Veranderingen in de publieke opinie kunnen via verkiezingen vertaald
worden in politieke macht. Als de politieke macht van de voorstanders van
verandering groot genoeg is, dan kunnen nieuwe wetten gemaakt worden
die in overeenstemming zijn met de veranderde opvattingen. Rechters
zullen rechtspreken volgens de nieuwe of aangepaste wetten die door de
veranderende opvattingen tot stand zijn gekomen.
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• Citaat: “De vrijheid van meningsuiting zou in het geding zijn.”
(regels 31-32)
(uitleg) In artikel 7 van de Grondwet staat dat men zijn mening mag
uiten
• Een deel van het volgende citaat: “In deze (…) over de jihad.”
(regels 39-55)
(uitleg) In artikel 10 van het EVRM staat dat men informatie mag
vergaren en doorgeven
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