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Opgave 1  Criminaliteit in de regio Streuvelland 

1 maximumscore 1 
Het verband is beschreven als een correlatie omdat alleen de samenhang 
tussen daderschap en slachtofferschap beschreven wordt. Het verband is 
niet beschreven als een causaal verband. Er staat niet dat daderschap een 
directe oorzaak is voor de grotere kans op slachtofferschap.  

2 maximumscore 2 
een juist antwoord bevat: 
een uitleg waaruit blijkt dat tabel 1 het verband tussen slachtofferschap en 
daderschap beschrijft vanuit het hoofdconcept binding en het kernconcept 
sociale cohesie of groepsvorming, met:  
• gebruik van het hoofdconcept binding 1 
• het noemen van de indicator uit tabel 1 en gebruik van het kernconcept

sociale cohesie of groepsvorming 1 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• Tabel 1 beschrijft vriendschappen tussen slachtoffers en daders.

Vriendschappen zijn hier relaties tussen slachtoffers en 
daders/slachtoffers en relaties zijn een element van binding 1 

• Een van de indicatoren die is gebruikt in dit onderzoek is de mate van
contact van slachtoffers met dadervrienden. De mate van contact zegt 
iets over het gevoel een vriendengroep te zijn en daarmee over sociale 
cohesie / over het tot stand komen van bindingen tussen meer dan 
twee mensen en daarmee over groepsvorming 1 

Vraag Antwoord Scores 
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Vraag Antwoord Scores 

3 maximumscore 3 
een juist antwoord bevat: 
a 
• een beschrijving van de significante correlatie voor het kenmerk

‘percentage vrienden dat dader is’ of het kenmerk ‘mate van contact
met dadervrienden’ uit tabel 1 1 

b 
• een verklaring voor de significante correlatie uit tabel 1 met gebruik

van het kernconcept socialisatie met de elementen ‘omgang met
anderen’ en ‘overdracht en eigen maken van cultuur’ 1 

c 
• een uitleg van welke vorm van socialisatie sprake is bij deze verklaring

met een kenmerk van de gekozen vorm van socialisatie 1 

voorbeeld van een juist antwoord: 
a 
• Hoe hoger het percentage dadervrienden van het slachtoffer, des te

groter de kans dat hij/zij de afgelopen 12 maanden een delict heeft
gepleegd 1 
of

• Hoe vaker het slachtoffer contact heeft met dadervrienden, des te
groter de kans dat hij/zij de afgelopen 12 maanden een delict heeft
gepleegd 1 

b 
• Dit verband tussen het percentage dadervrienden / mate van contact

met dadervrienden en het plegen van delicten is te verklaren met
socialisatie. Contact tussen slachtoffers en hun dadervrienden is een
vorm van omgang met elkaar. Door omgang met vrienden kunnen
dadervrienden criminele waarden en normen overdragen aan vrienden,
die zich zo een meer criminele cultuur eigen maken. Door het eigen
maken van een criminele cultuur neemt de kans toe zelf dader te
worden 1 

c 
• Er is hier sprake van primaire socialisatie, want vriendschappen zijn

directe/persoonlijke relaties 1 
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Vraag Antwoord Scores 

4 maximumscore 2 
een juist antwoord bevat: 
een uitleg met een eigen voorbeeld waaruit blijkt dat daders van 
veelvoorkomende criminaliteit een groep te noemen zijn als zij interactie 
hebben en als zij gedeelde waarden en normen hebben (per kenmerk 
1 scorepunt) 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• Daders van criminaliteit zijn een groep wanneer zij bijvoorbeeld

vanwege hun daderschap samenkomen in een bende. Ze hebben 
hierdoor interactie en dat is een kenmerk van een groep 1 

• Wanneer zij door de gedeelde ervaringen en interactie
gemeenschappelijke waarden en normen ontwikkelen, bijvoorbeeld 
benderegels, zijn zij een groep. Het hebben van gedeelde waarden en 
normen is een kenmerk van een groep 1 

5 B 

6 maximumscore 3 
een juist antwoord bevat: 
• een formulering van een meetbare en eenduidige gesloten

enquêtevraag die meet in hoeverre alcoholgebruik deel uitmaakt van 
de cultuur van jongvolwassen 1 

• vier helder omschreven en elkaar uitsluitende antwoordmogelijkheden
voor de respondent die aansluiten bij de formulering van de 
enquêtevraag 1 

• een uitleg waarom met het afnemen van de enquêtevraag gemeten
wordt in hoeverre alcoholgebruik deel uitmaakt van de cultuur van 
jongvolwassen, met gebruik van het kernconcept cultuur 1 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• (enquêtevraag) Hoeveel glazen alcohol drinken is in jouw

vriendengroep gebruikelijk, per persoon per week? 1 
• (antwoordmogelijkheden)

A 0 - 3 glazen 
B 4 - 8 glazen  
C 9 - 15 glazen 
D 16 glazen of meer 1 

• De norm over de regelmaat van alcoholgebruik die jongvolwassenen
als lid van een vriendengroep hebben verworven geeft een indicatie 
van de cultuur van die groep 1 

Opmerking 
Geen scorepunt toekennen aan een enquêtevraag met het woord ‘cultuur’. 
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