
 EenVandaag in de klas 
WhatsApp-buurtwacht 
tegen criminaliteit  
 

Leeftijd: 16-18 jaar 
Niveau:  VO bovenbouw 
 
Samengevat 
Deze aflevering van EenVandaag in de 
klas gaat over WhatsApp-buurtwachten 
die hun wijk in de gaten houden en 
inbraken proberen te voorkomen.  
 
Vakgebied 
Maatschappijwetenschappen 
 
Kernbegrippen 
Buurtpreventie, inbraken, criminaliteit, 
buurtwacht, WhatsApp.  
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij het 
examenprogramma 
Maatschappijwetenschappen: Subdomein 
C massamedia. 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
‘EenVandaag in de klas’. Op Schooltv.nl 
vind je meer video’s uit deze serie, zoals: 
‘De rebelse stad’.  
 
Antwoorden 
1a Omdat een woninginbraak traumatisch 
kan zijn voor de bewoner. b B. 2a De 
meeste inbrekers zijn jonge jongens uit 
dezelfde wijk. Zij krijgen via de gemeente 
door dat er een WhatsApp-buurtwacht in 
een wijk is en breken vervolgens niet in. b 
Ze worden sneller gepakt omdat de buren 
elkaar in de gaten houden en als ze 
vluchten kunnen mensen snel hun 
signalement doorgeven. 3 Dat mensen 
hun huizen ook beter gaan beveiligen 
tegen inbraken in wijken waar er een 
buurtwacht is. 4 Dat er veel meer 
inbrekers worden opgespoord. 5a Dat 
burgers niet zelf inbrekers moeten 
opsporen en oppakken. b Eigen antwoord. 
Bijvoorbeeld: Ik ben het er mee eens dat 
burgers geen inbrekers mogen oppakken, 
want dat kan gevaarlijk zijn.  

Kijkvragen 
 
1a Waarom worden woninginbraken high 
impact crimes genoemd?  
b Hoeveel inbraken worden er gemiddeld 
per dag in Nederland gepleegd?  
A 150 inbraken 
B 175 inbraken 
C 250 inbraken 
D 1075 inbraken  
 

 
 
2a Waarom heeft een WhatsApp-
buurtwacht een preventieve functie op veel 
inbraken volgens Ben Vollaard?  
b Hoe werkt de WhatsApp-buurtwacht voor  
inbrekers die alsnog proberen in te breken 
in een wijk? 
 
3 Welk onverwacht effect ziet de gemeente 
Tilburg terug door de WhatsApp-
buurtwacht?  
 
4 Wat vindt de politie positief aan de 
WhatsApp-buurtwacht?  
 
Verdiepingsvraag 
 
5a De politie van Tilburg geeft ook een 
waarschuwing bij de WhatsApp-
buurtwacht. Wat is deze waarschuwing? 
b Ben je het daar mee eens? Leg je 
antwoord uit.  
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https://schooltv.nl/programma/eenvandaag-in-de-klas/
https://schooltv.nl/video/eenvandaag-in-de-klas-de-rebelse-stad/

