
 

EenVandaag in de klas 
Gevangen in het buitenland 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 16-18 jaar 
Niveau:  VO onderbouw/ bovenbouw 
 
Samengevat 
Samuel wordt in Venezuela opgepakt met 
een koffer vol cocaïne. Hij krijgt 8 jaar cel. 
Maar in de Zuid-Amerikaanse gevangenis 
wordt hij doodziek. Na lang onderhandelen 
mag hij vanwege zijn ziekte en vanwege de 
erbarmelijke omstandigheden in de 
Venezolaanse gevangenis, in Nederland de 
rest van zijn straf uitzitten. 
 
Vakgebied 
Maatschappijleer 
 
Kernbegrippen 
Nationale Ombudsman 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij het volgende 
kerndoel/domein in het voortgezet 
onderwijs: 
Onderbouw: Mens en Maatschappij: 36, 44 
Bovenbouw: F: Criminaliteit en Rechtsstaat 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
‘EenVandaag in de klas’. Op Schooltv.nl is 
meer te vinden over berechting en 
straffen. Bijvoorbeeld Opsporing, 
vervolging en berechting in het Dossier 
Maatschappijleer. 
 
Antwoorden 
1 C. 2 Hij wordt ziek en krijgt geen goede 
medische zorg. 3 8 – Los Teques – 1750 – 90 
– het brute geweld – ziek is – Ombudsman. 
4 Een onafhankelijke organisatie die 
mensen helpt die problemen hebben met de 
overheid. 5 Argument voor: Nederlandse 
burgers moeten altijd onder bescherming 
van de Nederlandse overheid vallen. Tegen: 
Je weet vooraf wat de risico’s zijn, eigen 
schuld als je gepakt wordt en ziek wordt. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kijkvragen 
 
1. Samuel wordt op het vliegveld van 
Venezuela opgepakt met een koffer vol 
drugs. Hoe weet de politie dat hij drugs bij 
zich had? 
A Ze zien het aan de manier waarop hij 
keek. 
B Ze hebben een anonieme tip gekregen 
over de drugssmokkel. 
C Ze hebben de drugsbende waarvoor 
Samuel smokkelt afgeluisterd en weten 
dus wanneer hij met de drugs op het 
vliegveld zou zijn. 
 
2 Waarom vraagt Samuel overplaatsing 
naar een Nederlandse gevangenis aan? 
 
3.Vul de ontbrekende woorden in: 
Samuel krijgt __ jaar celstraf voor 
drugssmokkel. Hij komt terecht in de 
beruchte gevangenis ________________ Hij 
zit daar met ______ mannen in een paviljoen 
dat bedoeld is voor maximaal ____ mannen. 
Het ergst vindt hij _______________ 
Hij vraagt overplaatsing naar Nederland 
aan omdat hij ___________________ Met hulp 
van de Nationale ________________ mag hij 
het laatste deel van zijn straf in Nederland 
uitzitten.  
 
Verdiepingsvragen 
 

 
 
4 Om terug naar Nederland te kunnen 
komen, krijgt Samuel hulp van de Nationale 
Ombudsman. Wat doet de Nationale 
Ombudsman? 
 
5 Gebruik de volgende stelling voor het 
voeren van een discussie in de klas.  
De Nederlandse overheid moet zorgen voor 
zieke Nederlanders in buitenlandse 
gevangenissen. Ook al is het de eigen 
schuld van de crimineel dat hij daar vastzit. 
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