Eindexamen maatschappijleer 2 vmbo gl/tl 2009 - I
havovwo.nl

Vraag

Scores

Antwoord

Criminaliteit en rechtsstaat
1

C

2

maximumscore 1
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn (één van de volgende):
Het gevolg is
− dat mensen het beeld krijgen dat alle Marokkaanse en Antilliaanse
jongens criminelen zijn.
− dat mensen negatief gaan denken over Marokkaanse en Antilliaanse
jongens. / De beeldvorming over Marokkaanse en Antilliaanse jongens
is/wordt negatief.
− dat het kan leiden tot stereotiepe beelden of vooroordelen over
Marokkaanse en Antilliaanse jongens.

3

maximumscore 2
Voorbeelden van immateriële gevolgen zijn (twee van de volgende):
− angst
− gevoelens van onveiligheid
− emotionele / geestelijke / psychische schade
− verlies aan vertrouwen in politiek / overheid / de rechtsstaat
− ontstaan van vooroordelen over bijvoorbeeld Marokkaanse jongeren /
hekel krijgen aan Marokkaanse/Antilliaanse jongeren

4

per juist antwoord

1

maximumscore 3
• 1. de rechtbank / de rechter
• 2. de advocaat
• 3. het Openbaar Ministerie / de officier van justitie

1
1
1

5

maximumscore 1
Juiste antwoorden zijn (één van de volgende):
− persvrijheid
− vrijheid van meningsuiting

6

maximumscore 1
Het bekritiseren van de regeringspartij en de president is in Egypte
verboden (en wordt zwaar bestraft), terwijl in Nederland / andere
(democratische) landen het leveren van kritiek op partijen en regering is
toegestaan.
Opmerking
Alleen 1 punt toekennen als beide juiste antwoordelementen (verboden in
Egypte, maar niet in Nederland of andere landen) genoemd worden.

-
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7

D

8

maximumscore 1
(een zaak) seponeren / een sepot

9

maximumscore 2
Voorbeelden van juiste redenen zijn (twee van de volgende):
− Het OM vindt dat het onvoldoende bewijs heeft.
− De schade die verdachten kunnen ondervinden van een rechtszaak en
veroordeling weegt niet op tegen de noodzaak tot straffen.
− Het OM heeft als beleid om bepaalde lichte vergrijpen / kleinere
misdrijven niet te vervolgen bijvoorbeeld omdat de dader de schade
aan het slachtoffer heeft vergoed. / Seponeren op grond van het
algemeen belang.
− Het delict is relatief klein en de verdachte is al genoeg gestraft.
− De verdachte is een persoon die voor de eerste keer een strafbaar feit
pleegt. (‘first offender’)
Ook juist wordt gerekend:
Het OM biedt de dader een transactie of schikkingsvoorstel aan.
per juist antwoord

-

1

10

B

11

maximumscore 1
De antwoorden dienen overeen te komen met één van de volgende
verklaringen van criminaliteit in groepsverband (één van de volgende
antwoorden):
− In een groep verwerven jongeren status als zij een misdrijf begaan.
− Jongeren willen niet voor elkaar onderdoen.
− In een groep voelen jongeren zich persoonlijk niet verantwoordelijk
voor het misdrijf. / Jongeren ontkennen dat ze zelf verantwoordelijk zijn
voor het criminele gedrag.
− Bij het plegen van een misdrijf als groep stellen jongeren hun
gevoelens van schuld buiten werking.
− Jongeren maken elkaar wijs dat er niets mis is met hun gedrag.
− In een groep ontkennen jongeren dat er iemand slachtoffer wordt of dat
er voor andere mensen schade ontstaat door hun misdrijven.
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13

Antwoord

Scores

maximumscore 2
• Taak 1 (de overheid dient de rechtsorde te handhaven) houdt in dat de
politie personen gaat fouilleren / bagage gaat controleren /
vervoermiddelen gaat onderzoeken
• Deze taak / maatregelen botst(en) met taak 2 omdat de vrijheid van de
burgers wordt aantast. / tast (en) het recht op privacy aan / Door deze
maatregelen worden ook onschuldige burgers gefouilleerd en
gecontroleerd

1

1

maximumscore 1
Uitspraak 1 is juist.
Uitspraak 2 is onjuist.
Uitspraak 3 is juist.
Uitspraak 4 is onjuist.
Opmerking
Alleen 1 scorepunt toekennen als alle antwoorden juist zijn.

-

14

maximumscore 1
Eén van de volgende:
− Veel misdrijven en overtredingen worden niet aangemeld bij de politie.
/ Slachtoffers van misdrijven doen niet altijd aangifte bij de politie.
− Er zijn delicten zoals fraude die minder zichtbaar zijn voor de politie en
daarom niet door de politie kunnen worden geregistreerd.

15

C
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