
 

Tegenlicht in de klas 
Het veiligheidscomplex 
 
Leeftijd: 16-18 jaar  
Niveau:  VO bovenbouw 
 
Samengevat 
We leven in een samenleving waar angst en 
terreur een grote rol spelen. De altijd latente 
dreiging wordt zowel gebruikt als misbruikt. 
Zo wordt terreur geassocieerd met migratie 
en wordt migratie dus gezien als een 
bedreiging voor onze veiligheid. De angst voor 
migratie wordt vervolgens gebruikt om 
nieuwe surveillanceproducten te ontwikkelen. 
Deze ontwikkeling heeft inmiddels geleid tot 
de opkomst van een nieuwe miljarden 
industrie en al deze 
surveillancetechnologieën houden burgers 
overal ter wereld voortdurend in de gaten. 
 
Vakgebied 
Economie en maatschappijleer 
 
Kernbegrippen 
Privacy -  migratie - veiligheid    
 
Kerndoelen 
EC/K/5.11 
2.1 Actoren en rechtsstatelijke principes 
4.3 beleid: regels, effecten en dilemma’s 
8.3 beleid: regels, effecten en dilemma’s 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
’Tegenlicht in de klas’. Op de site van Schooltv 
is meer te vinden over migratie en veiligheid. 
Bijvoorbeeld de video over de ‘Tsunami uit het 
oosten’. 
 
Antwoorden 
1 Sloten, camera’s, alarm 2a Het gevoel van 
veiligheid creëren door veiligheidssystemen. b 
Door onveiligheid groter te maken is er meer 
behoefte aan veiligheid. c Eigen antwoord 3a 
De bouw van hekken b Om de 
migrantenstroom uit Afrika tegen te houden. 
c Bedrijven die de hekken maken, aannemers 
enz. 4 Moderne technologieën zorgen ervoor 
dat vluchtelingen die in gevaar zijn eerder 
worden opgespoord. 5a het recht om je in 
eigen kring te gedragen zoals je wilt. b Je wilt 
in je eigen huis niet bespied worden door 
anderen. c Eigen antwoord.  
 
 
 
 

Kijkvragen 
 
1 Ook in jouw eigen huishouden is geïnvesteerd 
in veiligheid. Geef hier een aantal voorbeelden 
van. 
 
2 Migratie en terreur worden door veel mensen 
samengebracht om een product te kunnen 
verkopen. 
a Welk product? 
b De industrie misbruikt angst om haar  
producten te verkopen. Leg dit uit. 
c Wat vind jij hiervan. Mag onze veiligheid veel 
geld kosten? 
 

 
 
3 In het Spaans/Europese Melilla in Noord-
Afrika is ook veel geld geïnvesteerd in 
veiligheid.  
a Hoe is hier geïnvesteerd in veiligheid? 
b Waarom juist hier? 
c Wie zullen er vooral hebben verdiend aan deze 
investeringen? 
 
4 Niet alleen burgers van een land, maar ook de 
vluchtelingen zijn gebaat bij nieuwe 
veiligheidstechnologieën. Geef aan waarom dat 
zo is.  
 
Verdiepingsvragen 
 
5 Veel veiligheidstechnologieën die ontwikkeld 
zijn ten behoeve van de veiligheid, kunnen een 
negatief effect hebben op het recht op privacy.  
a Wat is het recht op privacy? 
b Geef een voorbeeld waarmee dit duidelijk 
wordt.  
c Wat is voor jou belangrijker: veiligheid of 
privacy? Motiveer je antwoord. 
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