Eindexamen maatschappijleer 2 vmbo gl/tl 2008 - I
havovwo.nl

Vraag

Antwoord

Scores

Criminaliteit en rechtsstaat
1

A

2

C

3

maximumscore 1
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn (één van de volgende):
− De aandacht voor moordzaken in de media is veel groter dan voor
andere delicten.
− Sommige media, zoals De Telegraaf, besteden zoveel aandacht aan
moorden dat mensen denken dat het aantal moorden toeneemt.
− De media besteden overmatig veel aandacht aan moord en doodslag.
− De berichtgeving over moorddelicten is vaak sensationeler dan over
andere strafzaken en raakt het publiek meer / maken meer indruk op
het publiek.

4

maximumscore 2
Juiste antwoorden zijn:
Bij A de rechter
Bij B de officier van justitie
Bij C de advocaat
Indien drie antwoorden juist
Indien twee antwoorden juist
Indien één of geen antwoord juist

5

-

2
1
0

maximumscore 3
• 1 (voorbeeld van een hoofdstraf): geldboete / werkstraf (voor honderd
uur) / twee weken cel (voorwaardelijk met een proeftijd van een jaar)
• 2 (voorbeeld van een bijkomende straf): rijontzegging / ontzegging van
de rijbevoegdheid
• 3 (voorbeeld van een maatregel): reclasseringstoezicht

6

C

7

A

8

maximumscore 2
• begrip b midden en hogere milieus
(Ambtenaren en bestuurders behoren in het algemeen tot de middenen hogere milieus. Fraude en corruptie komen vooral voor in die
milieus.)
• begrip f witteboordencriminaliteit
(Fraude en corruptie zijn voorbeelden van witteboordencriminaliteit.)
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9

B

10

D

11

maximumscore 1
1 afschrikking van de dader en 3 resocialisatie
Opmerking
Alleen 1 punt toekennen als beide antwoorden genoemd worden.

12

maximumscore 1
Voorbeelden van juiste redenen zijn (één van de volgende):
− Tegenwoordig is het strafbaar als mensen terroristische aanslagen
voorbereiden / toejuichen / lid zijn van een terroristische organisatie,
vroeger was dit niet het geval.
− Uit tekst 8 blijkt dat (maatschappelijke) opvattingen over wat strafbaar
is, veranderen. Dit leidt tot nieuwe rechtsregels. (In dit geval nieuwe
regels om mensen te veroordelen die zich schuldig maken aan het
voorbereiden of toejuichen van terroristische activiteiten.)

13

D

14

B

15

maximumscore 2
• Klassenjustitie is het verschillend behandelen door justitie/
de rechtbank van mensen uit verschillende sociale klassen
• Citaat: “In vele publieke reacties op de veroordeling werd gesteld dat
de verdachten het juist aan hun hoge positie bij Ahold te danken
hebben dat ze een relatief lage straf kregen.” (regels 14-16)

16

-

maximumscore 2
• 1 Bescherming van burgers tegen willekeur van de overheid
• 3 De overheid dient de rechtsorde te handhaven met wettelijke
middelen

17

D

18

maximumscore 2
• 2 opsporingsbeleid
• 3 preventief beleid
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