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Opgave 1  Burgernet 

1 maximumscore 2 
een juist antwoord bevat: 
een eigen bericht van een delict voor Burgernet, met: 
− twee factoren die de kans op slachtofferschap van een delict 

vergroten; 
− twee veelvoorkomende kenmerken van verdachten. 

Vraag Antwoord Scores 

voorbeeld van een juist antwoord: 
Buurtbewoonster beroofd van portemonnee. ’s Avonds op onverlicht 
voetpad in Amsterdam, verdachte is jongen van rond de 20. Tips? Bel nu 
112. 

(De factoren: verlichting beperkt de gelegenheid om iemand slachtoffer te 
maken; inwoners van steden zijn vaker slachtoffer dan van het platteland. 
De kenmerken: verdachten zijn vaak man en jongere.) 

2 
1 
1 

indien twee factoren en twee kenmerken juist 
indien alleen twee factoren of alleen twee kenmerken juist 
indien alleen één factor en alleen één kenmerk juist 
indien alleen één factor of alleen één kenmerk juist 0 

2 maximumscore 2 
een juist antwoord bevat: 
een uitleg dat Burgernet zoals in de inleiding beschreven bij integraal 
veiligheidsbeleid past, met gebruik van: 
• een omschrijving van het begrip integraal veiligheidsbeleid 1 
• een kernconcept bij het hoofdconcept verhouding 1 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• Burgernet past bij integraal veiligheidsbeleid omdat naast de politie

ook individuele burgers een actieve rol hebben bij het verbeteren van 
de veiligheid 1 

• Bij Burgernet is dus sprake van samenwerking tussen burgers en
politie. Het aanmelden en meehelpen zijn voorbeelden van 
relatievorming tussen burgers en politie met als 
gemeenschappelijk doel de veiligheid verbeteren 1 

1



www.examen-cd.nl www.havovwo.nl

maatschappijwetenschappen pilot  havo 2016-I 

Vraag Antwoord Scores 

3 maximumscore 2 
een juist antwoord bevat: 
een uitleg dat er bij het gebruik van Burgernet sprake is van binding, met: 
• de onderlinge afhankelijkheid/relatie tussen burgers en overheid als

element van binding 1 
• een voorbeeld uit de inleiding om deze afhankelijkheid/relatie te

illustreren 1 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• Burgernet veronderstelt een onderlinge afhankelijkheid tussen

burgers en overheid. Onderlinge afhankelijkheid is een element van 
binding 1 

• De politie heeft burgers nodig om te helpen bij bijvoorbeeld de
opsporing van dieven 1 

4 maximumscore 1 
een juist antwoord bevat: 
een uitleg dat deelname aan Burgernet afhankelijk is van politieke 
socialisatie van burgers, met gebruik van het kernconcept politieke 
socialisatie 

voorbeeld van een juist antwoord: 
Deelname aan Burgernet is onder andere afhankelijk van de houding die 
burgers hebben ten opzichte van de politie/overheid. Het bijbrengen van 
houdingen van burgers ten opzichte van de politie/overheid maakt 
onderdeel uit van politieke socialisatie. 

5 maximumscore 1 
een juist antwoord bevat: 
een uitleg dat het gebruik van Burgernet past bij een opvatting van de 
liberale stroming 

voorbeeld van een juist antwoord: 
Deelname aan Burgernet geeft burgers meer eigen verantwoordelijkheid 
om de veiligheid (samen met politie en gemeente) te verbeteren. Dit past 
bij de opvatting van de liberale stroming van eigen verantwoordelijkheid 
van burgers. 

Opmerking 
Geen scorepunt toekennen aan een uitleg met gebruik van de opvatting 
van het nadruk leggen op rechtshandhaving. 

2



www.examen-cd.nl www.havovwo.nl

maatschappijwetenschappen pilot  havo 2016-I 

Vraag Antwoord Scores 

6 maximumscore 2 
een juist antwoord bevat: 
een uitleg waardoor Burgernet kan bijdragen aan het verminderen van 
criminaliteit, met: 
• de relatie tussen Burgernet en een theorie ter verklaring van

criminaliteit 1 
• gebruik van een theorie ter verklaring van criminaliteit 1 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• Als burgers door het gebruik van Burgernet meer gaan uitkijken naar

dieven, neemt de sociale controle in de omgeving toe 1 
• Volgens de gelegenheidstheorie zal Burgernet bijdragen aan het

verminderen van criminaliteit omdat de sociale controle toeneemt. 
Meer sociale controle betekent dat de sociale bewaking toeneemt. De 
afwezigheid van voldoende sociale bewaking is volgens de 
gelegenheidstheorie een oorzaak van criminaliteit 1 
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