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Vraag

Antwoord

Scores

Criminaliteit en rechtsstaat
1

A

2

B

3

maximumscore 2
• Een ander materieel gevolg van criminaliteit voor banken dat in de
tekst naar voren komt, is (één van de volgende):
− De banken hebben de beveiliging opgevoerd / moeten meer gaan
beveiligen.
− De banken moesten / moeten de criminaliteit bestrijden.
− De banken moesten brievenbussen met zwanenhalzen plaatsen.
− De banken moeten maatregelen nemen om skimming te
voorkomen.
• Dit is een materieel gevolg omdat dit geld kost

4

A

5

maximumscore 2
• Socialisatie is het proces (één van de volgende):
−
waarbij iemand de waarden en normen (en andere
cultuurkenmerken) van zijn samenleving of groep aanleert.
− waarin normen en waarden worden overgedragen.
− waarin rolgedrag wordt aangeleerd
• Voorbeelden van een juiste verklaring zijn (één van de volgende):
− Jongens krijgen vaak aangeleerd dat ze stoer mogen / moeten zijn
/ dat stoeien of vechten niet zo erg is voor jongens, terwijl meisjes
vooral aangeleerd krijgen dat ze lief moeten zijn / terwijl meisjes
vooral aangeleerd krijgen dat ze niet mogen slaan en vechten.
− Ouders (en andere socialiserende instituties) brengen jongens en
meisjes verschillende normen en waarden bij: jongens moeten
stoer zijn en meisjes lief. Daarom leren meisjes dat ze voorzichtig
moeten zijn / niet mogen vechten of slaan en leren jongens dat
minder dan meisjes.
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A

7

D
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8

maximumscore 1
rechtshandhaving / handhaving van de rechtsorde / veiligheid

9

maximumscore 1
Nee, want (één van de volgende):
− de politie heeft videobeelden van de insluiper op internet gezet. Deze
videobeelden maken volgens de Bond van Wetsovertreders een
inbreuk op een grondrecht / vrijheidsrecht van de burgers, namelijk het
recht op privacy.
− de Bond van Wetsovertreders vindt dat het recht op privacy van de
insluiper wordt geschonden.
− de Bond vindt het filmen in woonhuizen te ver gaan.
Opmerking:
Het scorepunt alleen toekennen voor een juiste combinatie van antwoord
en verklaring.

10

C

11

maximumscore 2
1C
2C
3A
4A
5B
indien vijf antwoorden juist
indien vier of drie antwoorden juist
indien minder dan drie antwoorden juist
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C

13

C

14

D

15

maximumscore 1
2
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A
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A
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