havo 20
Vraag

Antwoord

Scores

Opgave 1 Buurtpreventie-apps
1

maximumscore 1
Een juist antwoord bevat een uitleg dat het gebruik van buurtpreventieapps past bij de confessionele stroming, met een toepassing van een
confessioneel uitgangspunt en gebruik van informatie uit de inleiding van
de opgave waarin dit uitgangspunt te herkennen is.
voorbeeld van een juist antwoord:
Het gebruik van buurtpreventie-apps past bij het confessionele
uitgangspunt dat onveiligheidsvraagstukken zo veel mogelijk worden
opgelost door samenwerking tussen burgers, zoals gebeurt als burgers
elkaar informeren over verdachte situaties in de buurt.

2

maximumscore 2
Een juist antwoord bevat een redenering dat door het gebruik van
buurtpreventie-apps burgers kunnen samenwerken, met:
• een toepassing van het vormen van relaties / afstemmen van handelen
uit de omschrijving van het kernconcept samenwerking en informatie
uit tekst 1 die deze redenering ondersteunt
• een toepassing van een gemeenschappelijk doel uit de omschrijving
van het kernconcept samenwerking en informatie uit tekst 1 die deze
redenering ondersteunt
voorbeeld van een juist antwoord:
• Als een lid van een buurtpreventie-appgroep anderen in de groep
informeert dat hij of zij 112 heeft gebeld (r. 38-39), hoeven de anderen
dit niet meer te doen. Het handelen van de leden van de
buurtpreventie-appgroep wordt dan op elkaar afgestemd
• Dit handelen op elkaar afstemmen kan buurtpreventie als een
gemeenschappelijk doel hebben (r. 6-7). Er is dan dus sprake van
samenwerking
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4
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maximumscore 2
Een juist antwoord bevat een redenering dat het gebruik van
buurtpreventie-apps kan bijdragen aan de institutionalisering van
buurtpreventie, met:
• een toepassing van een complex van waarden / meer of minder
geformaliseerde regels uit de omschrijving van het kernconcept
institutionalisering en informatie uit tekst 1 die deze redenering
ondersteunt
• een toepassing van standaardgedragspatronen
uit de omschrijving van
informatie uit tekst 1 die deze redenering ondersteunt

1

1

voorbeeld van een juist antwoord:
• Het gebruik van buurtpreventie-apps kan gebaseerd zijn op meer of
minder geformaliseerde regels, zoals regels over omgangsvormen
(r. 26)
• Deze regels kunnen leiden tot standaardgedragspatronen die het
gedrag bij buurtpreventie van buurtbewoners en hun onderlinge
relaties reguleren, bijvoorbeeld dat je een verdachte en alarmerende
situatie meldt aan 112 en de anderen hierover informeert (r. 38-39).
Dus kan het gebruik van buurtpreventie-apps bijdragen aan de
institutionalisering van buurtpreventie

1

maximumscore 2
Een juist antwoord bevat:
• een verklaring voor een afname van het aantal inbraken in een wijk
door het gebruik van een buurtpreventie-app, met de naam en een
toepassing van een theorie die crimineel gedrag verklaart
• informatie uit tekst 1 die de verklaring ondersteunt

1
1

voorbeeld van een juist antwoord:
• Volgens de gelegenheidstheorie kan het aantal inbraken in de buurt
verminderen als de sociale bewaking toeneemt ten opzichte van de
aanwezigheid van potentiële daders en geschikte doelwitten. Door het
gebruik van een buurtpreventie-app kan de sociale bewaking in de
buurt toenemen. Hiermee is een afname van het aantal inbraken door
het gebruik van een buurtpreventie-app te verklaren
• Uit tekst 1 blijkt namelijk dat de hoofdfunctie van een WABP-groep is
elkaar te attenderen op verdachte en alarmerende situaties in de buurt
(r. 14-17)
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maximumscore 2
Een juist antwoord bevat een uitleg dat het gebruik van
buurtpreventie-apps invloed kan hebben op de subjectieve onveiligheid,
met:
• een toepassing van het begrip subjectieve onveiligheid en informatie
uit tekst 2 waarin subjectieve onveiligheid te herkennen is
• een toepassing van het begrip objectieve onveiligheid en informatie uit
tekst 2 waarin objectieve onveiligheid te herkennen is
voorbeeld van een juist antwoord:
• Meer bewustzijn van de objectieve onveiligheid (zonder toename van
feitelijke misdrijven) kan bij buurtbewoners ertoe leiden dat ze zich
onveiliger voelen (r. 26-28). Je onveilig voelen is de subjectieve
onveiligheid
• Volgens het onderzoek kunnen door het gebruik van buurtpreventieapps namelijk sommige buurtbewoners zich meer bewust worden van
feitelijke misdrijven, zoals diefstal van een fiets (r. 28-29). Feitelijke
misdrijven zijn de objectieve onveiligheid

6

maximumscore 2
Een juist antwoord bevat:
• een voorbeeld uit tekst 2 bij het begrip politieke bindingen
• een redenering dat het gebruik van buurtpreventie-apps de politieke
bindingen in de buurt kan versterken, met een toepassing van het
begrip politieke bindingen
voorbeeld van een juist antwoord:
• Uit tekst 2 blijkt dat buurtbewoners door het gebruik van
buurtpreventie-apps het gevoel hebben contact te hebben met de
overheid, bijvoorbeeld omdat ze de wijkagent kennen (r. 16-19)
• Als je door gebruik van buurtpreventie-apps de wijkagent leert kennen,
kan dit betekenen dat de politieke binding van burgers met de overheid
is versterkt. Het gaat hier om politieke bindingen omdat er sprake is
van een afhankelijkheid tussen burgers en overheid voor het regelen
van collectieve zaken in de buurt
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maximumscore 2
Een juist antwoord bevat:
• gebruik van informatie uit regel 41 tot en met 55 van tekst 2 om de eis
van representativiteit te illustreren
• een uitleg dat je de conclusie niet kan trekken op basis van het
onderzoek van Inholland, met de naam en de toepassing van de eis
van representativiteit
voorbeeld van een juist antwoord:
• Het onderzoek van Inholland is uitgevoerd in de stad Rotterdam en niet
ook in een landelijke omgeving (r. 50-55)
• De onderzoekspopulatie hoeft daarmee geen dwarsdoorsnede van de
onderzoekspopulatie van heel Nederland te zijn. Je kunt de conclusie
dus niet trekken omdat het onderzoek niet representatief hoeft te zijn
voor heel Nederland. De representativiteit van de resultaten is niet
gegarandeerd
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