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Opgave 1 Proefprojecten over straffen
1

maximumscore 4
Een juist antwoord bevat:
• een omschrijving van de bindingstheorie en de constatering dat
gedetineerden in het project de maatschappelijke bindingen kunnen
behouden
• het noemen van economische binding met een voorbeeld hiervan uit
tekst 1
• het noemen van cognitieve binding met een voorbeeld hiervan uit
tekst 1
• een redenering dat het project in Middelburg als doel speciale
preventie kan hebben, omdat door de bindingen voorkomen wordt dat
de gedetineerden opnieuw een misdrijf begaan / een redenering dat
het project in Middelburg als doel resocialisatie kan hebben, omdat
door de bindingen gedetineerden zich eerder aan heersende normen
en waarden zullen binden
voorbeeld van een juist antwoord:
• Volgens de bindingstheorie kunnen maatschappelijke bindingen
remmend werken op criminele impulsen. In het project kunnen
gedetineerden deze bindingen behouden
• Uit tekst 1 blijkt dat sommige gedetineerden in het project een deel van
hun tijd buiten de gevangenis mogen werken (r. 4-7). Werk is een
voorbeeld van een economische binding
• Uit tekst 1 blijkt dat sommige gedetineerden in het project een deel van
hun tijd buiten de gevangenis mogen studeren (r. 4-7). Studie is een
voorbeeld van een cognitieve binding
• Het project in Middelburg kan daarom als doel speciale preventie
hebben, omdat door het behouden van de bindingen voorkomen kan
worden dat gedetineerden opnieuw een misdrijf plegen. / Het project in
Middelburg kan daarom als doel resocialisatie hebben, omdat door het
behouden van de bindingen de gedetineerden zich meer aan de
heersende normen en waarden zullen binden
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Een juist antwoord bevat:
• een uitleg dat in het project van de wijkrechtbank behalve politie en
justitie ook andere (maatschappelijke) instanties en personen een rol
spelen bij de criminaliteitsbestrijding
• informatie uit tekst 2 waaruit integraal veiligheidsbeleid blijkt
voorbeeld van een juist antwoord:
• Het project van de wijkrechtbank is een voorbeeld van integraal
veiligheidsbeleid omdat politie en justitie samenwerken met andere
maatschappelijke instanties om criminaliteit te bestrijden
• Uit tekst 2 blijkt dat in het project van de wijkrechtbank politie en
justitie samenwerken met hulpverleningsinstanties (r. 12), de
procesregisseur van de gemeente (r. 17-18) en bijvoorbeeld mensen
van de opvang of het wijkteam (r. 21-23)
b
Een juist antwoord bevat een uitleg dat er binnen dit integraal
veiligheidsbeleid sprake is van samenwerking, met:
• een toepassing van het vormen van relaties / afstemmen van handelen
uit de omschrijving van het kernconcept samenwerking en informatie
uit tekst 2 waaruit dit blijkt
• een toepassing van een gemeenschappelijk doel uit de omschrijving
van het kernconcept samenwerking en informatie uit tekst 2 waaruit dit
blijkt
voorbeeld van een juist antwoord:
Er is binnen dit integraal veiligheidsbeleid sprake van samenwerking, want
• door in het casusoverleg en bij de zitting informatie over de verdachte
te delen, stemmen de betrokken instanties en personen zoals
advocaat, wijkteam en rechter (r. 14-29) hun handelen op elkaar af
• Het afstemmen van het handelen heeft een gemeenschappelijk doel,
namelijk om onderliggende problemen van de verdachte op te lossen
(r. 3-5)
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Een juist antwoord bevat een redenering dat het project van de
wijkrechtbank past bij:
• de confessionele ideologie, met een toepassing van een confessionele
opvatting over de bestrijding van criminaliteit en informatie uit tekst 3
om deze opvatting te illustreren
• de liberale ideologie, met een toepassing van een liberale opvatting
over de bestrijding van criminaliteit en informatie uit tekst 3 om deze
opvatting te illustreren
• de socialistische/sociaaldemocratische ideologie, met een toepassing
van een socialistische/sociaaldemocratische opvatting over de
bestrijding van criminaliteit en informatie uit tekst 3 om deze opvatting
te illustreren
voorbeeld van een juist antwoord:
• Het project van de wijkrechtbank past bij de confessionele ideologie
omdat in het project het maatschappelijk middenveld een rol speelt bij
het voorkomen van criminaliteit. In tekst 3 staat namelijk dat in de
wijkrechtbank wijkbewoners en buurtverenigingen zijn betrokken
(r. 27-29)
• Het project van de wijkrechtbank past bij de liberale ideologie omdat er
wordt uitgegaan van de eigen verantwoordelijkheid van de verdachte
om mee te werken. In tekst 3 staat namelijk dat als verdachten niet
bereid zijn hun problemen aan te pakken, de reguliere rechtsgang
wordt voortgezet (r. 22-26)
• Het project van de wijkrechtbank past bij de
socialistische/sociaaldemocratische ideologie omdat maatschappelijke
oorzaken van criminaliteit worden aangepakt om recidive te
voorkomen. In tekst 3 staat namelijk dat er in de wijkrechtbank ruimte
is om maatschappelijke problemen van verdachten zoals
huisvestingsproblematiek aan te pakken (r. 3-11)
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Een juist antwoord bevat:
• een uitleg dat de wijkrechtbank het best past bij de moderne school,
met een toepassing van een uitgangspunt van deze school
• informatie uit tekst 3 waaruit dit uitgangspunt blijkt

1
1

voorbeeld van een juist antwoord:
• Bij de moderne school staan de dader en factoren uit zijn of haar
omgeving als verklaring voor crimineel gedrag centraal. In de
wijkrechtbank worden deze factoren aangepakt om recidive te
voorkomen
• Zo staat in tekst 3 dat verdachten bijvoorbeeld te maken hebben met
schulden en dat deze aangepakt kunnen worden om te zorgen dat
mensen op het rechte pad blijven (r. 3-6; r. 41-46)

1

maximumscore 2
Een juist antwoord bevat:
• een redenering dat het hebben van een wijkrechtbank de sociale
cohesie in de wijk kan vergroten, met een toepassing van het
kernconcept sociale cohesie
• informatie uit tekst 3 om deze redenering te ondersteunen

1
1

voorbeeld van een juist antwoord:
• De wijkrechtbank kan voor betrokkenheid van wijkbewoners zorgen
waardoor zij meer het gevoel hebben lid te zijn van hun wijk als
gemeenschap. De wijkrechtbank kan zo de sociale cohesie in de wijk
vergroten
• In tekst 3 staat namelijk dat in een wijkrechtbank wijkbewoners
betrokken worden, onder andere door in een wijkadviesraad te spreken
over het versterken van de veiligheid en leefbaarheid in de wijk
(r. 27-32)
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Een juist antwoord bevat een uitleg dat het onderzoeken van recidive
onder veroordeelden door de wijkrechtbank niet voldoende is om te
bepalen in hoeverre de wijkrechtbank effectief is, met:
• de constatering dat op basis van alleen de recidivecijfers onder
veroordeelden door de wijkrechtbank geen vergelijking gemaakt kan
worden
• een uitleg waaruit blijkt dat je informatie nodig hebt van recidive onder
veroordeelden door gewone rechtbanken om te kunnen bepalen in
hoeverre een berechting door de wijkrechtbank meer of minder recidive
tot gevolg heeft en daarmee in hoeverre de wijkrechtbank effectief is
voorbeeld van een juist antwoord:
• Als je alleen de recidive onder veroordeelden door de wijkrechtbank
onderzoekt, dan weet je nog niet of die meer of minder is dan de
recidive onder mensen die niet door de wijkrechtbank zijn veroordeeld
• Je hebt dus informatie nodig over de recidive onder veroordeelden
door gewone rechtbanken (waarbij de andere kenmerken zoals soort
delict of leeftijd tussen de twee groepen hetzelfde zijn). Je kunt deze
veroordeelden dan vergelijken met de veroordeelden door de
wijkrechtbank en zo bepalen in hoeverre de wijkrechtbank de oorzaak
is van meer of minder recidive en daarmee in hoeverre de
wijkrechtbank effectief is
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