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Uiterlijk 29 mei de scores van de
alfabetisch eerste twintig kandidaten per
school op de daartoe verstrekte optisch
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���� 1 Regels voor de beoordeling

Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en
42 van het Eindexamenbesluit VWO/HAVO/MAVO/VBO. Voorts heeft de CEVO op
grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld
(CEVO-94-427 van september 1994) en bekendgemaakt in het Gele Katern van Uitleg,
nr. 22a van 28 september 1994.

Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41 en 42 van het
Eindexamenbesluit van belang:
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven en het
procesverbaal van het examen toekomen aan de examinator. Deze kijkt het werk na en
zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator past bij zijn beoordeling
de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de
CEVO.
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de
opgaven, de beoordelingsnormen, het procesverbaal en de regels voor het bepalen van de
cijfers onverwijld aan de gecommitteerde toekomen.
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past bij zijn
beoordeling de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn
gegeven door de CEVO.
4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal
scorepunten voor het centraal examen vast.
5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten bepaald
op het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal
scorepunten, zo nodig naar boven afgerond.

���� 2 Algemene regels

Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-
regeling van toepassing:

1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het
aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal
aantal scorepunten van iedere kandidaat.

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de
gecommitteerde scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel.
Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal
scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten, die geen gehele getallen zijn, zijn niet
geoorloofd.

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal
scorepunten toegekend;
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen
scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel;
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het antwoordmodel voorkomt en dit
antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk
juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in
de geest van het antwoordmodel;
3.4 indien één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord gevraagd
wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld;
3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord
gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot
maximaal het gevraagde aantal;
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg ontbreekt dan wel foutief
is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij in het antwoordmodel anders is aangegeven;
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3.7 indien in het antwoordmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen,
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen
van hetzelfde antwoord;
3.8 indien in het antwoordmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat,
behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen.

4 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een toets of in het
antwoordmodel bij die toets een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk van
de kandidaten alsof toets en antwoordmodel juist zijn.
Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO.
Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het antwoordmodel. Met een eventuele
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden.

5 Voor deze toets kunnen maximaal 90 scorepunten worden behaald. Scorepunten
worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere
vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.

6 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt
meegedeeld aan de directeur.
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor
omzetting van score naar cijfer (artikel 42, tweede lid, Eindexamenbesluit
VWO/HAVO/MAVO/VBO).
Dit cijfer kan afgelezen worden uit tabellen die beschikbaar worden gesteld. Tevens wordt
er een computerprogramma verspreid waarmee voor alle scores het cijfer berekend kan
worden.

���� 3 Antwoordmodel

���� Opgave 1 Multiculturele samenleving

Maximumscore 4
1 �� – Marokkanen

• Motief: de mannen zijn in de jaren zestig en zeventig om economische redenen / vrouwen
en kinderen in het kader van gezinshereniging naar Nederland gekomen

• Toelatingsgrond: de mannen zijn door de Nederlandse regering als gastarbeiders
geworven, later zijn vrouwen en kinderen in het kader van gezinshereniging naar
Nederland gekomen
– Surinamers

• Motief: ze zijn vanwege studie naar Nederland gekomen. Vlak voor de onafhankelijkheid
van Suriname hebben velen zich vanwege economische motieven in Nederland gevestigd /
na de decembermoorden in 1982 hebben velen zich om politieke redenen in Nederland
gevestigd

• Toelatingsgrond: toelating vanwege hun Nederlands paspoort / Na de staatsgreep in
Suriname en de decembermoorden is toelating als vluchteling om politieke motieven
mogelijk geweest

Maximumscore 2
2 �� • intergenerationele mobiliteit

• toelichting: de positie van de meisjes wordt vergeleken met de positie van hun moeders

Antwoorden Deel-
scores
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Maximumscore 2
3 �� – Positietoewijzing (één van de volgende):

• in regel 25–27 is er sprake van discriminatie en negatieve beeldvorming door autochtonen
• in regel 18–19 is het antwoord van de leraar gericht op positietoewijzing

– Positieverwerving (één van de volgende):
• in regel 2–7 is er sprake van dat meisjes door hun moeders gestimuleerd worden een

opleiding te volgen en buitenshuis te werken
• in regel 24: aansluiting zoeken bij de Nederlandse samenleving

Maximumscore 3
4 �� Een voorbeeld van een goed antwoord is:

• Van discriminatie is sprake als personen verschillend behandeld worden op basis van
kenmerken die in de betreffende situatie niet relevant zijn

• De leraar kan in dit geval best gelijk hebben als hij feitelijke informatie over de positie
van Marokkaanse meisjes geeft door te stellen dat het voor hen moeilijker is dan voor
autochtonen om advocaat te worden. Hij kan dan doelen op taalachterstand en de
houding van thuis ten opzichte van studerende allochtone meisjes

Maximumscore 2
5 �� twee van de volgende voorbeelden:

• inleiding: de opvoeding in Marokkaanse gezinnen wordt minder autoritair: heeft
betrekking op de normerende dimensie

• Marokkaanse moeders nemen steeds meer taken over die traditioneel tot het domein van
de man behoorden: heeft betrekking op de normerende/ideële dimensie

• regel 1–7: het belang van een goede schoolopleiding ook voor meisjes wordt steeds meer
onderkend: heeft betrekking op de normerende dimensie.

• regel 8–10: spijt hebben van het uithuwelijken: heeft betrekking op de ideële dimensie
• regel 14–15: gemakkelijker de straat opgaan, een opleiding volgen en een baan zoeken:

heeft betrekking op de normerende dimensie
• regel 24: aansluiting zoeken bij de Nederlandse samenleving: heeft betrekking op de

normerende/ideële dimensie
• regel 28–29: zich identificeren met Nederlandse kinderen: heeft betrekking op de

normerende/ideële dimensie

per voorbeeld met een juiste classificatie van de culturele dimensie

Maximumscore 3
6 �� • Het zijn nog aparte culturen want zowel de Marokkaanse als de Surinaams-Creoolse

moeders leggen de nadruk op verschillende eigen culturele kenmerken, normen en
waarden

• In regel 22–24: Marokkanen benadrukken respect en eerbaarheid, Surinaams-Creolen
beleefdheid

Maximumscore 3
7 �� • De theorie van Weber en aanhangers

• Deze theorie benadrukt dat sociale stratificatie door meerdere factoren wordt bepaald
(zoals status, sociaal aanzien door een opleiding en politieke macht)

• Een voorbeeld van een goede illustratie is:
In regel 3–4: „Marokkaanse moeders hechten veel belang aan een goede schoolopleiding.”

Antwoorden Deel-
scores
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Maximumscore 3
8 �� Voorbeelden van goede antwoorden:

Ik vind dat die ruimte er moet zijn
Als iets al heel lang in de cultuur van een groep verankerd is, moet er ruimte worden
gegeven om deze gebruiken in stand te houden. Deze opvatting past in het cultureel
relativisme
Daarom zou uithuwelijken (regel 8) moeten worden getolereerd
of:
Ik vind dat die ruimte er niet moet zijn
Er zijn algemeen geldende normen en waarden waaraan ieder mens zich moet houden.
Deze opvatting past bij het cultureel universalisme
Daarom kan het uithuwelijken (regel 8), waarbij het recht op vrije keuze van een partner
wordt geschonden, niet worden getolereerd

Maximumscore 2
9 �� Voorbeelden van een goede uitleg zijn:

• Door politieke participatie kan de Marokkaanse minderheidsgroep bewerkstelligen dat
haar belangen in de politieke besluitvorming beter behartigd worden bijvoorbeeld
doordat de overheid meer banen reserveert voor mensen uit etnische
minderheidsgroepen/de wetgeving om discriminatie tegen te gaan aangescherpt
wordt/door subsidiëring van cultureel werk ten behoeve van etnische minderheden.

• Leden uit etnische minderheden die actief politiek participeren zoals bijvoorbeeld
Mohamed Rabbae, krijgen door hun politieke werk (woordvoerderschap in de Kamer,
deelname aan parlementaire enquêtes) veel aandacht in de media. Dit bevestigt het idee
dat leden van etnische minderheden op een volwaardige en deskundige wijze in de
Nederlandse samenleving kunnen leven en werken.

Maximumscore 3
10 �� • het samenlevingsmodel van de multiculturele samenleving

• In dit model hebben de verschillende etnische groepen gelijke toegang tot de sociale,
economische en politieke posities

• De vrouw is bevreesd dat dit model door discriminatie en negatieve beeldvorming nog
niet bereikt is, getuige haar opmerking dat veel zwarte kinderen later minder goed aan de
bak komen dan Nederlandse kinderen

���� Opgave 2 Politieke besluitvorming

Maximumscore 2
11 �� • B

• toelichting: PvdA (45), D66 (14), GroenLinks (11) en SP (5) beschikken samen over
75 zetels, en dit is nog net geen meerderheid in de Tweede Kamer (76)

Maximumscore 2
12 �� • ontkerkelijking / ontzuiling / secularisering

• toelichting: het CDA heeft niet meer de vanzelfsprekende steun van haar traditionele
(kerkelijke) achterban

Maximumscore 2
13 �� • ontideologisering / verzakelijking

• toelichting: oude ideologische tegenstellingen zijn niet meer zo belangrijk, tegenstellingen
worden gemakkelijk overbrugd
of:

• individualisering
• toelichting: minder hechting aan traditionele ideologische verbanden

Antwoorden Deel-
scores
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Maximumscore 2
14 �� Voorbeelden van goede interpretaties zijn:

• De geringe opkomst kan gezien worden als passieve steun / blijk van tevredenheid (er
hoeft niet veel veranderd te worden).

• De geringe opkomst kan gezien worden als protest tegen het gevoerde politieke beleid
van de regering.

Maximumscore 4
15 �� Een voorbeeld van een goede uitleg is:

• In een parlementaire democratie wordt de macht van de overheid ontleend aan/
gelegitimeerd doordat de regeerders gekozen zijn door de geregeerden via vrije
verkiezingen en regeren namens de meerderheid van het volk. Bij een lage opkomst
zullen de kiezers deze besluiten (de toedeling van waarden) niet meer beschouwen als
genomen namens (de meerderheid van) het volk, maar slechts namens (de meerderheid
van) een beperkt opgekomen electoraat. In die zin zullen de besluiten als minder
representatief/terecht/gezaghebbend worden ervaren

• De klassieke democratievisie namelijk het idee dat de werkelijke macht ligt bij de
gekozen functionarissen, en niet bijvoorbeeld bij een economische elite, of verspreid over
meerdere machtscentra

Maximumscore 3
16 �� – Juiste verklaringen voor leeftijd zijn (één van de volgende voorbeelden):

• Oudere mensen gaan in het algemeen meer uit van een traditionele norm dat men zijn
burgerplicht behoort te vervullen.

• Jongere mensen voelen zich eerder aangetrokken tot meer strijdbare vormen van
participatie dan gaan stemmen.
– Juiste verklaringen voor religie zijn (één van de volgende voorbeelden):

• In religies is de verantwoordelijkheid om de samenleving op een religieuze wijze vorm te
geven een belangrijke norm en dus is een gelovige geroepen in die geest zijn stem uit te
brengen.

• Naarmate de religie ’strenger’ is, is de plicht om een stem op de aan de religie verbonden
partij ook sterker.
– Juiste verklaringen voor inkomen zijn (één van de volgende voorbeelden):

• Meer (politiek) zelfvertrouwen bij hogere klassen
• Meer competentiegevoelens
• Meer zicht op belangenbehartiging
• Meer inkomen is dikwijls gerelateerd aan meer opleiding en dus aan meer kennis en

interesse

per verklaring

Antwoorden Deel-
scores
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Maximumscore 3
17 �� – Voorbeelden van goede argumentaties voor opkomstplicht zijn:

• De meningen en belangen van groepen die nu niet of minder opkomen en dus
ondervertegenwoordigd zijn, zoals jongeren, lager opgeleiden, lagere inkomensklassen,
allochtonen, zullen dan beter/meer naar evenredigheid vertegenwoordigd/behartigd
worden.

• Een gekozen vertegenwoordiging is pas democratisch en een nauwkeurige afspiegeling
van de voorkeuren van de bevolking bij een hoge opkomst die gegarandeerd wordt bij
een opkomstplicht.
– Voorbeelden van een waarde die een standpunt voor opkomstplicht ondersteunt
(bijvoorbeeld één van de volgende):

• bevordering van maatschappelijke integratie (sociale cohesie)
• emancipatie van groepen
• bevordering van sociale gelijkheid

voor de argumentatie
voor de waarde

of:

– Een voorbeeld van een goede argumentatie voor stemrecht:
Mensen die kennelijk niet betrokken zijn bij en geïnteresseerd zijn in de politiek, zullen
hun stem niet echt zuiver en bewust uitbrengen. Omdat ze gedwongen worden op te
komen, zullen ze zomaar iets stemmen, of uit protest bijvoorbeeld op een extremistische
partij stemmen. In elk geval betekent het niet automatisch dat hun stemmen hun echte
voorkeuren zullen uitdrukken en dus niet dat het parlement een betere afspiegeling van
de voorkeuren van het volk zal zijn.
– Voorbeelden van een waarde die een standpunt voor stemrecht ondersteunt
(bijvoorbeeld één van de volgende):

• zelfbeschikkingsrecht
• zuiverheid van het politieke proces
• (handhaving van) de Nederlandse (tolerante/permissieve) cultuur

voor de argumentatie
voor de waarde
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Maximumscore 3
18 �� • Een voorbeeld van een consequentie van invoering in Nederland is:

Bij een kiesdrempel van 5% zouden (slechts) PvdA, VVD, CDA, D66 en GroenLinks
worden vertegenwoordigd / RPF, SGP, GPV, SP komen dan niet in de Kamer.
– Eén van de volgende voordelen:

• overzichtelijker/minder verwarrend voor kiezer
• minder versnippering
• Tweede Kamer werkt dan efficiënter en effectiever.
• Kleine partijen leveren nauwelijks nieuwe gezichtspunten.
• Extreme partijen worden gemakkelijker geweerd.
• Kleine partijen worden gedwongen samen te werken.
• Bij coalitievorming hebben kleine partijen die net op de wip zitten, geen onevenredig

grote invloed.
– Eén van de volgende nadelen:

• Het doet afbreuk aan representativiteit/ evenredigheidsprincipe.
• Het roept antidemocratische gevoelens op, omdat minder mensen zich vertegenwoordigd

voelen.
• Het gaat ten koste van de pluriformiteit.
• Het is onnodig om extreme partijen te weren. Ook zonder kiesdrempel kwam de CD niet

in het parlement.
• Kleine partijen zoals orthodox christelijk, en de SP zouden niet in het parlement

vertegenwoordigd zijn.
• Proteststemmers zullen zich dan helemaal niet vertegenwoordigd voelen.
• Een verfrissende andere visie gaat dan verdwijnen.

Maximumscore 3
19 �� Voorbeelden van goede overwegingen of redenen zijn (bijvoorbeeld drie van de volgende):

• D66 kan een brugfunctie vervullen om de inhoudelijke tegenstellingen tussen VVD en
PvdA te helpen overbruggen.

• PvdA vormt sámen met D66 een meerderheid tegenover VVD in progressieve kwesties,
de VVD vormt sámen met D66 een meerderheid tegenover PvdA in kwesties als
terugdringen financieringstekort e.d.

• De drie partijen hebben een onderlinge loyaliteit opgebouwd in de gedeelde
regeringsperiode van Paars I zonder CDA.

• De drie partijen voelen verwantschap bij immateriële zaken (opvattingen over de inhoud
van het overheidsbeleid).

• De drie partijen delen een gemeenschappelijke bereidheid om zonder de oude
machtsfactor van het CDA te regeren (opvattingen over het politieke proces).

• De drie partijen delen een niet-confessionele identiteit (na een lange periode van een
confessionele sleutelpositie in de regering bleek in de formatie een niet-confessionele
coalitie wenselijk).

• VVD en PvdA zijn bang dat D66 in de oppositie kiezers van hen afsnoept.

per overweging of reden

Maximumscore 3
20 �� Voorbeelden van een reden (één van de volgende):

• Er is sprake van een gedetailleerd regeerakkoord dat de standpunten van de
coalitiepartijen de komende jaren dicteert: de regeringspartijen in het parlement worden
geacht deze afspraken niet meer ter discussie te stellen, dat wil zeggen dat de macht
tijdens de kabinetsformatie bij de (meerderheid van) de Tweede Kamer ligt en gedurende
de zittingsperiode van het kabinet bij het kabinet.

• Door inschakeling van (slechts) enkele invloedrijke Kamerleden van de regeringsfracties
zullen deze fracties zich nog meer gebonden voelen aan het kabinetsbeleid.

Antwoorden Deel-
scores
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Maximumscore 3
21 �� Voorbeelden van een goede uitleg zijn:

• Het kabinet is verantwoording schuldig aan de volksvertegenwoordiging; door
openbaarheid van bestuur kan hier inhoud aan worden gegeven.

• Door openbaarheid van alle informatie kunnen de burgers een optimale keuze maken bij
volgende verkiezingen.

• Het kunnen volgen hoe het kabinet tot stand komt, verhoogt de legitimiteit, omdat beter
bezien kan worden of bij de kabinetsvorming de verkiezingsuitslag gerespecteerd wordt.

• Het principe van de openbaarheid van bestuur is een kenmerk van de parlementaire
democratie want hierdoor wordt controle op het bestuurlijk functioneren mogelijk.

Maximumscore 3
22 �� Voorbeelden van goede antwoorden zijn:

• de werkgeversorganisatie VNO/NCW
• Deze organisatie vertegenwoordigt de grote bedrijven en via contributie heeft deze

organisatie ruime financiële middelen en een professioneel apparaat / beschikt over
deskundigheid
voorbeelden van hoe politici worden beïnvloed (één van de volgende):

• VNO/NCW is vertegenwoordigd in het georganiseerd overleg over arbeidsvoorwaarden:
Stichting van de Arbeid en zit in de SER waar belangrijke politieke aanbevelingen
worden geformuleerd

• Dankzij een professioneel apparaat kan de VNO/NCW heel goed lobbyen en goede
(langdurige) relaties onderhouden met politici en ambtenaren

• Dankzij een professionele afdeling voorlichting heeft de organisatie goede ingang bij de
massamedia

• aantal leden

Opmerking
Vergelijkbare uitwerkingen voorMKB Nederland en de werknemersorganisatie FNV, CNV
en MHP zijn ook goed.

of:

– Greenpeace
– veel donateurs / de boodschap van Greenpeace heeft gezag; het is in het algemeen
belang dat een organisatie opkomt voor milieubelangen / beschikt over deskundigheid
– Voorbeelden van hoe politici beïnvloed worden:

• Greenpeace weet met spectaculaire acties de aandacht van de massamedia te krijgen
• Greenpeace heeft een internationale kleine professionele kern en zeer goed

gemotiveerde vrijwilligers

of:

• ANWB
• veel leden omdat lidmaatschap gekoppeld is aan wegenwacht / beschikt over deskundigheid
• voorbeeld van hoe de politici beïnvloed worden:

Via publicaties in grote landelijke bladen wordt het standpunt van de ANWB
bijvoorbeeld in zaken van het rekeningrijden verkondigd, de ANWB heeft voldoende
geld om een professioneel lobbybureau in te schakelen om politici te beïnvloeden.

Antwoorden Deel-
scores

000007 CV24 9 Lees verder

1

1
1

1

1
1

1
1
1

myv001dfcrv.qxd  9-12-99  11:43  Pagina 9

                                          Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie www.sslleiden.nl.



���� Opgave 3 Criminaliteit en rechtsstaat

Maximumscore 3
23 �� – één van de volgende:

• agressie
• intimidatie
• drugsdelicten

– Voorbeelden van juiste immateriële gevolgen zijn (twee van de volgende):
• morele verontwaardiging
• angstgevoelens
• gevaar voor eigenrichting
• normvervaging
• aantasting rechtsgevoel
• verlies van vertrouwen

per gevolg

Maximumscore 3
24 �� • met politiestatistieken

• toelichting:
aan ernstige delicten zal de politie veel aandacht besteden; ze hebben dus een grote kans
om opgelost en bekend te raken en in de politiestatistieken te worden opgenomen

Maximumscore 4
25 �� • Verklaring voor tendentie 1:

de sociale controle- of bindingstheorie, want maatschappelijke bindingen werken als
remfactoren op criminele impulsen. Met het ouder worden, verkrijgen de meeste jongeren
meer bindingen, zoals werk, opleiding, relatie, gezin

• Verklaring voor tendentie 2:
de anomie- of gelegenheidstheorie: jongeren blijven zich crimineel gedragen als ze er niet
in slagen om op reguliere wijze maatschappelijk succes te bereiken

Opmerking
Ook moet als verklaring voor tendentie 2 goed worden gerekend:
de etiketteringstheorie: jongeren krijgen het etiket crimineel opgedrukt en vertonen de
neiging zich volgens dit etiket te blijven gedragen (self-fullfilling prophecy).

Maximumscore 3
26 �� drie van de volgende:

• afname normen- en waardenbesef
• afname sociale controle
• afnemende invloed van traditionele gezagsverhoudingen / maatschappelijk middenveld

(school, gezin, kerk, zuilen, e.d.) als gevolg van individualisering
• afnemend gezag overheid
• sterk toegenomen welvaart, waardoor meer gelegenheid / meer uitgaan
• toegenomen alcohol- en drugsgebruik
• drop-outs van school

per ontwikkeling

Maximumscore 2
27 �� • Meisjes plegen minder zichtbare soorten delicten

• De politie heeft een selectieve perceptie: verwacht dat meisjes minder delicten plegen,
hetgeen zich vertaalt in een selectieve opsporing/verbalisering. Jongens gedragen zich
volgens het verwachtingspatroon van de politie en zijn dus zichtbaarder aanwezig

Antwoorden Deel-
scores

000007 CV24 10 Lees verder
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Maximumscore 3
28 �� Voorbeeld van een goed antwoord is:

• sociaal-democraten/socialisten
• Bij deze stroming is het onderscheidend perspectief in het criminaliteitsbeleid de

maatschappelijke context van crimineel gedrag

Maximumscore 3
29 �� • CDA zal in beginsel positief tegenover „zero tolerance” staan

• toelichting: Doordat het CDA politiek bedrijft vanuit een ideologisch kader waarin
waarden en normen belangrijk worden geacht, zal het CDA ook voor een naleving van
normen zijn

Maximumscore 3
30 �� • sociale leertheorie of aangeleerd-gedrag-theorie

• toelichting: volgens deze theorie kun je regels aanleren of afleren. Als de puntjes op de i
worden gezet, zal er een negatieve associatie bij overtreden van de regels aangeleerd
worden

of:

• rationele-keuze-theorie
• toelichting: volgens deze theorie worden de kosten en baten van crimineel gedrag

afgewogen, „zero tolerance” verhoogt de pakkans en dus de kosten

Maximumscore 2
31 �� • voor 12–18 jarigen

• Voor „12-minners” zal het moeilijker aan te tonen zijn dat zij schuld hebben: om
toerekenbaar te zijn, moeten verdachten een onderscheid kunnen maken tussen wat wel
of niet toelaatbaar/strafbaar is

Maximumscore 4
32 �� Een voorbeeld van een goed antwoord is:

• Overheidsoptreden moet ter rechtsbescherming van de burger gebaseerd zijn op een wet
(legaliteitsbeginsel) teneinde willekeurig overheidsoptreden tegen te gaan

• De politie mag een aantal welomschreven opsporingsbevoegdheden pas uitvoeren, als een
burger op heterdaad betrapt wordt of als er ernstige redelijke vermoedens bestaan ten
opzichte van die burger ten aanzien van reeds gepleegde delicten

• Het OM mag niet ter voorkoming van misdrijven mensen in hechtenis laten nemen / mag
in het algemeen geen opdracht geven tot uitlokking, tot infiltratie

Antwoorden Deel-
scores
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