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Vraag Antwoord Scores 

Opgave 3  Veiligheid tijdens het uitgaan 

16 maximumscore 2 
een juist antwoord bevat: 
een uitleg op grond van tekst 4 dat er politieke bindingen zijn tussen de 
actoren van het Samenwerkingsakkoord, met gebruik van: 
• het hoofdconcept binding 1 
• een kenmerk van politieke bindingen 1 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• Uit tekst 4 blijkt dat er sprake is van een relatie tussen gemeente en

horecaondernemers om de veiligheid te handhaven 1 
• Veiligheid is een collectieve zaak. De betrokken actoren zijn dus

politiek verbonden omdat er sprake is van een relatie om collectieve 
zaken te regelen 1 

17 maximumscore 1 
door het bezit van het geweldsmonopolie door de staat 

18 maximumscore 3 
een juist antwoord bevat: 
een uitleg op grond van tekst 4 dat de aanpak van uitgaansgeweld als een 
rationele aanpak te typeren is, met: 
− gebruik van drie andere kenmerken van het proces van rationalisering 
− bij elk kenmerk een voorbeeld uit tekst 4 (per kenmerk met voorbeeld 

uit de tekst 1 scorepunt) 

voorbeeld van juist antwoord: 
• De aanpak van uitgaansgeweld is als een rationele aanpak te typeren

omdat de aanpak als doel heeft om overlast en uitgaansgeweld 
terug te dringen. Gedrag van uitgaanspubliek kan op deze manier 
beheersbaar worden. Dit blijkt uit het feit dat de gemeente 
Amsterdam de komende jaren aan veiligheid werkt (r. 1-3)  1 

• Om dit doel te bereiken neemt de gemeente Amsterdam gericht
maatregelen. Een voorbeeld van deze maatregel is een betere 
inrichting en kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte (r. 30-31) 1 

• De effectiviteit van de maatregelen is gebaseerd op wetenschappelijk
onderzoek. De plannen zijn namelijk gebaseerd op onderzoek van de 
Vrije Universiteit over maatregelen tegen uitgaansgeweld (r. 24-27) 1 
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19 maximumscore 2 
een juist antwoord bevat: 
een uitleg op welke wijze het Samenwerkingsakkoord kan bijdragen aan 
het verminderen van criminaliteit, met gebruik van: 
• de gelegenheidstheorie 1 
• een voorbeeld uit tekst 4 1 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• Volgens de gelegenheidstheorie kan het Samenwerkingsakkoord

bijdragen aan het verminderen van criminaliteit, omdat de sociale 
bewaking op de grote uitgaanspleinen toeneemt. De afwezigheid van 
voldoende sociale bewaking is volgens de gelegenheidstheorie een 
oorzaak van criminaliteit 1 

• Een voorbeeld van meer sociale controle is de inzet van hosts die
de-escalerend kunnen optreden (r. 32-37) 1 

20 maximumscore 2 
een juist antwoord bevat: 
een uitleg dat in de campagne het hoofdconcept binding te herkennen is, 
met gebruik van: 
• het hoofdconcept binding 1 
• een voorbeeld uit afbeelding 1 1 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• In de campagne is het hoofdconcept binding te herkennen omdat de

poster bezoekers aanspoort om tijdens het uitgaan gewenst gedrag te 
vertonen tegenover andere aanwezigen in het uitgaansgebied (andere 
bezoekers, de horeca, omwonenden). Hoe bezoekers zich behoren te 
gedragen ten opzichte van anderen zegt iets over de gewenste 
relatie tussen mensen in de maatschappij en dus over de gewenste 
bindingen tussen mensen 1 

• Een voorbeeld van hoe je je behoort te gedragen is rekening houden
met bewoners uit de buurt (‘denk een beetje aan de buren’) 1 
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