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Opgave 3  Rotterdam pakt criminaliteit aan 

12 maximumscore 4 
• De rationele keuze theorie 1 
• De gelegenheidstheorie 1 
voorbeelden van juiste uitleg: 
• De tip ‘doe ramen en deuren op slot’ past bij de rationele keuzetheorie.

In deze theorie staat de dader centraal. Volgens deze theorie maakt de 
dader een afweging van kosten en baten. Als een deur niet afgesloten 
is dan worden de ‘kosten’ om een huis binnen te gaan en iets te stelen 
erg laag en zal een potentiële dader daar eerder toe overgaan 1 

• De tip ‘zorg voor een bewoonde indruk’ past bij de
gelegenheidstheorie. Bij deze theorie staat de gelegenheid centraal. 
Als de indruk bestaat dat de bewoners thuis zijn dan lijkt het alsof er 
geen geschikte gelegenheid is 1 

Opmerking bij de uitleg  
Verschillende tips passen bij beide theorieën. Een punt mag alleen maar 
worden toegekend als bij een juiste combinatie van theorie en tip, ook een 
juiste uitleg gegeven wordt. 

13 maximumscore 3 
• De burgemeester heeft een taak bij het inzetten van politie als de

openbare orde in het geding is 1 
• De officier van justitie geeft leiding aan opsporingsonderzoek / beslist

of overgegaan zal worden tot vervolging 1 
• Straatroof is een aantasting van de openbare orde. Straatroof is een

criminele activiteit die zowel onder de verantwoordelijkheid van de 
burgemeester valt als onder die van de hoofdofficier van justitie 1 
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15 maximumscore 2 
bijvoorbeeld twee van de volgende: 
− Vergroten van de sociale controle (door bijvoorbeeld stadswachten, 

buurtpreventieprojecten en dergelijke). 
− Aanpassing van de bebouwde omgeving (zodat er bijvoorbeeld minder 

schuilplaatsen en vluchtroutes zijn en potentiële plegers altijd zichtbaar 
zullen zijn). 

− Beleid dat gericht is op het vergroten van de werkgelegenheid.  
− Beleid dat gericht is op het vergroten van de deelname aan onderwijs. 

per voorbeeld 1 

16 maximumscore 2 
twee van de volgende: 
− Integraal veiligheidsbeleid legt de nadruk op het voorkomen van. 

onveiligheid. Dat gebeurt ook in de Rotterdamse aanpak. 
− Burgers worden bij criminaliteitsbestrijding betrokken. 
− Samenwerking tussen verschillende partners. 

14 maximumscore 3 
• Geregistreerde criminaliteit is criminaliteit die vermeld wordt in

1 politiestatistieken en rechtbankstatistieken 
Drie van de volgende kanttekeningen: 
− Delicten kunnen anders geregistreerd zijn, waardoor ze in een andere 

categorie vallen dan die waar de focus op ligt. 
− Veel strafbare feiten komen niet ter kennis van de politie en worden 

dus niet geregistreerd. 
− De aangiftebereidheid kan verschillen per delict en in de tijd. Een 

aantal delicten komt dan niet in de cijfers tot uitdrukking. 
− Selectief opsporingsbeleid of selectieve aandacht kan de aantallen 

vertekenen. 

2 
1 

indien drie kanttekeningen 
indien twee kanttekeningen 
indien één of geen kanttekening 0 
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