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Vraag Antwoord Scores 

Opgave 3  ‘Het failliet van het gedogen’ 

20 maximumscore 2 
Een juist antwoord bevat: 
• het voorbeeld van integraal veiligheidsbeleid uit tekst 6: dat de

gemeente in samenwerking met de coffeeshops, bewoners, 
studentenhuisvesting, instellingen en politie en handhavers werkt aan 
het aanpakken van de overlast 1 

• een uitleg dat integraal veiligheidsbeleid om drugsoverlast tegen te
gaan de sociale cohesie in een wijk kan versterken, met een 
toepassing van het kernconcept sociale cohesie 1 

voorbeeld van een juist antwoord:  
• Bij de aanpak van de overlast speelt niet alleen de politie een rol maar

is er sprake van samenwerking tussen politie en gemeente en 
coffeeshops, bewoners en andere instellingen (r. 28-32). Dat is een 
voorbeeld van integraal veiligheidsbeleid 1 

• Als bewoners uit de wijk gezamenlijk en in samenwerking met andere
instanties de overlast aanpakken, kan dit het saamhorigheidsgevoel en 
de mate van verantwoordelijkheid in de wijk voor elkaars welzijn (en 
veiligheid) versterken. Dat is een kenmerk van sociale cohesie 1 

21 maximumscore 2 
Een juist antwoord bevat: 
een verklaring voor het niveau van criminaliteit in de omgeving van 
coffeeshops, door: 
• de toepassing van de factor aanwezigheid van geschikte doelwitten,

met een voorbeeld uit tekst 6 1 
• de toepassing van de factor afwezigheid van voldoende sociale

bewaking, met een voorbeeld uit tekst 6 1 

voorbeeld van een juist antwoord:  
• factor aanwezigheid van geschikte doelwitten: de klanten van de

coffeeshop. Zij zijn op de route van de parkeerplaats tot de coffeeshop 
een geschikt doelwit voor de straatdealers (r. 8-10) 1 

• factor de afwezigheid van voldoende sociale bewaking. Lopers nemen
de potentiële kopers mee naar een plek uit het zicht van de camera’s 
in de wijk en de politie (r. 21-23). De controle kan dus ontweken 
worden. 
Omdat beide factoren van toepassing zijn kunnen ze een verklaring 
geven voor het niveau van criminaliteit in de omgeving van 
coffeeshops 1
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22 maximumscore 3 
Een juist antwoord bevat: 
• een uitleg dat in het betrokken raken van deze mensen bij de

cannabisproductie en -handel twee kernconcepten bij het hoofdconcept 
vorming te herkennen zijn, met een toepassing van twee 
kernconcepten bij het hoofdconcept vorming, anders dan het 
kernconcept socialisatie (per kernconcept 1 scorepunt)  2 

• één voorbeeld uit tekst 7 bij deze twee kernconcepten 1 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• In tekst 7 staat dat de kwetsbare mensen die betrokken raken bij de

cannabisproductie en -handel in netwerken terechtkomen waarin 
criminele normen, waarden en omgangsvormen gelden (r. 20-23) 1 

• Deze mensen komen zodoende in een criminele (sub)cultuur terecht.
De criminele normen, waarden en omgangsvormen maken deel uit van 
de (sub)cultuur van de georganiseerde criminaliteit 1 

• Voordat zij betrokken waren bij de cannabisproductie en -handel zaten
zij nog niet in de criminele netwerken (want zij komen erin terecht). Zij 
zijn niet opgegroeid met deze waarden, normen en omgangsvormen. 
Deze andere (criminele) waarden, normen en omgangsvormen kunnen 
deze kwetsbare mensen in deze netwerken aanleren en overnemen. Er 
is dan sprake van acculturatie 1 

23 maximumscore 2 
Een juist antwoord bevat: 
een uitleg dat uit de inleiding op de vraag blijkt dat beleidsvorming een 
doorgaand proces is, door: 
• een toepassing van de fase terugkoppeling (feedback) uit het

systeemmodel 1
• een toepassing van de fase invoer uit het systeemmodel 1 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• De conclusie in het rapport ‘Het failliet van het gedogen’ van de

Vereniging van Nederlandse Gemeenten was dat het gedoogbeleid 
voor cannabis onhoudbaar is en een effectieve aanpak van 
gezondheidsproblematiek, criminaliteit en overlast in de weg staat. Dit 
is een evaluatie van het bestaande (gedoog)beleid en past binnen de 
fase van terugkoppeling 1 

• De Vereniging van Nederlandse Gemeenten roept in het rapport op om
een einde te maken aan het gedoogbeleid en doet een oproep aan de 
wetgever om met een landelijk programma van experimenten met een 
geregelde cannabisketen te komen. Dit is nieuwe invoer: een wens die 
naar aanleiding van de evaluatie van het beleid wordt ingebracht. 
Hieruit blijkt dat beleidsvorming een doorgaand proces is waarin 
uitvoer en invoer door middel van terugkoppeling voortdurend op 
elkaar worden afgestemd 1 
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