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Vraag Antwoord Scores 

Opgave 4  Buienradar voor boeven 

18 maximumscore 4 
• de gelegenheidstheorie 1 
• Volgens de gelegenheidstheorie hangt de vraag of mensen misdrijven

plegen af van de situatie die bepaald wordt door drie factoren: het
aantal potentiële daders, het aantal aantrekkelijke doelwitten en de
mate van toezicht 1 

voorbeeld van een juiste uitleg: 
• De wijze waarop CAS criminaliteit voorspelt, sluit aan bij deze theorie.

Door het invoeren van gegevens over de bevolkingssamenstellingen 
van wijken, probeert men het aantal potentiële daders in kaart te 
brengen 1 

• De wijze waarop de politie op de uitkomsten reageert, sluit eveneens
aan bij deze theorie, omdat ze door extra surveillance de mate van 
toezicht vergroot in de wijken die volgens CAS een risico vormen 1 

Opmerking 
Bij antwoordelement 4 mag geen scorepunt worden toegekend voor het 
antwoord ‘aantrekkelijke doelwitten’. (Aantrekkelijkheid verwijst naar de 
mate waarin het doelwit de moeite waard is / de winst die er te behalen 
valt, niet naar de beveiliging ervan.)  

19 maximumscore 3 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• Mensen met een lage maatschappelijke positie zijn

oververtegenwoordigd bij zichtbare vormen van criminaliteit 1 
• Omdat de berekeningen van CAS (onder andere) gebaseerd zijn op de

geregistreerde criminaliteit, zal met name de meer zichtbare 
criminaliteit in de voorspellingen van CAS naar voren komen 1 

• Wanneer de politie op basis van deze voorspellingen meer gaat
surveilleren op plekken waar dit type criminaliteit verwacht wordt 
(regels 25-26), vindt er mogelijk nog vaker ontdekking plaats 
(selectieve opsporing). De oververtegenwoordiging van deze groep in 
de criminaliteitscijfers neemt dan verder toe 1 
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20 maximumscore 4 
• Bij (1) moet het begrip betrouwbaar worden ingevuld.

Politiestatistieken leveren waarschijnlijk feitelijk juiste 
informatie/gegevens op die niet op het toeval berusten met betrekking 
tot moord en doodslag in een bepaalde periode, omdat deze delicten 
bijna altijd ter kennis van de politie komen 2 

• Bij (2) moet het begrip generaliseerbaar worden ingevuld.
Moord en doodslag komen relatief weinig voor, waardoor de gegevens 
van een bepaalde periode in een bepaalde wijk geen algemene 
geldigheid hebben / niet zomaar op een andere periode in deze wijk 
toegepast kunnen worden 2 

Opmerking 
Geen scorepunten toekennen wanneer de juiste uitleg ontbreekt. 

21 maximumscore 2 
voorbeeld van een juiste uitleg: 
• Op basis van de voorspellingen van CAS wordt meer gesurveilleerd in

de wijken waar een verhoogde kans op criminaliteit bestaat. Deze 
uitbreiding van politiecapaciteit is een voorbeeld van repressie  1 

• Het doel van dit beleid is preventief: door meer te surveilleren hoopt
men criminaliteit te voorkomen 1 

22 maximumscore 4 
• Rechtshandhaving: de overheid dient het recht te handhaven / dient de

burgers te beschermen tegen criminaliteit 1 
• Rechtsbescherming: burgers moeten beschermd worden tegen

machtsmisbruik door de overheid. / De vrijheden van burgers dienen 
door de overheid gerespecteerd te worden 1 

voorbeeld van een juiste uitleg: 
• Dankzij het gebruik van predictive policing is het aantal gevonden

grammen heroïne per gecontroleerd voertuig van 5 naar 1027 
gestegen (regels 21-24). De inzet van predictive policing draagt dus bij 
aan de rechtshandhaving 1 

• Het gebruik van predictive policing bij het opsporen van drugs kan
ertoe leiden dat onschuldige burgers geconfronteerd worden met een 
inbreuk op hun vrijheden door de overheid en het schaadt in dat geval 
de rechtsbescherming. Het klemrijden van de onschuldige oude vrouw 
door de politie is daar een voorbeeld van (regels 26-34)  1 
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23 maximumscore 2 
• Het is in toenemende mate mogelijk opsporingsmethoden in te zetten

wanneer er sprake is van de voorbereiding van strafbare feiten 1 
• voorbeelden van deze ontwikkeling (één van de volgende): 1 

− Zo kan in een georganiseerd crimineel verband worden 
geïnfiltreerd als daarin ernstige strafbare feiten worden beraamd. 

− Zo zijn bij terroristische misdrijven opsporingsmethoden al mogelijk 
als tot dergelijke misdrijven wordt ‘samengespannen’ / als er 
sprake is van aanwijzingen van een terroristisch misdrijf. 

24 maximumscore 3 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• Absolute theorieën kijken (voor de rechtvaardiging van de straf)

uitsluitend naar het delict dat zich heeft voorgedaan / de daad die is 
begaan. (Omdat misdaan is, moet de straf volgen.) 1 

• Bij de relatieve theorieën wordt het beoogde effect op de dader van de
op te leggen sanctie doorslaggevend geacht 1 

• Het experiment uit tekst 7 sluit het best aan bij de relatieve theorieën.
Aan de hand van de statistische kans dat iemand opnieuw een 
strafbaar feit pleegt, wordt de strafmaat bepaald 1 
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