
 

NL van boven in de klas 
Veiligheid 
 

Leeftijd: 13-15 jaar  
Niveau:  VO onderbouw 
 
Samengevat 
Nederland is een dichtbevolkt land. We 
hebben alles goed geregeld en wanen ons 
veilig. Maar gevaar ligt altijd op de loer. 
Ontploffingen, aanslagen, ongelukken, ze 
kunnen elk moment gebeuren. Welke 
bedreigingen kent ons land? En wie 
houden ons in de gaten om onze veiligheid 
te garanderen?   
 
Vakgebied 
Aardrijkskunde 
 
Kernbegrippen 
Veiligheid, kustwacht 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij de volgende 
kerndoelen in het voortgezet onderwijs: 
Onderbouw: Mens en Maatschappij: 38. 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
‘Nederland van boven in de klas’. Op 
Schooltv.nl vind je meer over veiligheid, 
zoals: ‘Veiligheid voor iedereen’.  
 
Antwoorden 
1 Opslag van giftige stoffen, ontvlambare 
locaties, chemische fabrieken, zware 
industrie, transport olie en gas. 2 niet 
bewust, naïef, gelukkig. 3 Dan drinken 
mensen alcohol of ze gebruiken drugs. 4 
140.000 meldingen. 5 C (dit is een taak van 
de reddingsbrigade of strandwacht). 6a 
Dat Rusland wilde testen of Nederland 
wel oplet. b Piloten die niet opletten of de 
verkeerde radiofrequentie aan hebben 
staan. 7 Eigen antwoord. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kijkvragen 
 
1 Noem 2 soorten locaties in Nederland 
waar een gevaarlijke situatie kan ontstaan. 
 
2 Maak de uitspraak van Henk Scholten af. 
Nederlanders zijn zich ... van de gevaren om 
hen heen. Dat is .... Maar het maakt ons ook 
...  
 
3 Zaterdagavond is de drukste avond bij 
112. Hoe komt dat? 
 
4 80% van de meldingen bij 112 is loos 
alarm. Per jaar zijn er 700.000 meldingen. 
Hoeveel meldingen zijn er dus wel serieus? 
 

 
 
5 Wat is geen taak van de kustwacht? 
A Drugssmokkel voorkomen 
B Schepen in nood opsporen 
C Zwemmers redden uit zee 
D Illegale olielozingen opsporen 
 
6a De F16-piloot vertelt over een Russisch 
vliegtuig. Wat is zijn verklaring van het 
incident? 
b Wat is meestal de oorzaak als de F16’s 
moeten uitrukken?  
 
Verdiepingsvragen 
 
7 Kijk op de ‘Risicokaart van Nederland’ en 
vul je postcode in. Wat is het grootste 
risico in jouw buurt? Wist je dat? 
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http://schooltv.nl/share/WO_NTR_6118444
http://www.schooltv.nl/programma/nederland-van-boven-in-de-klas/
http://schooltv.nl/video/veiligheid-voor-iedereen-de-belangrijkste-taak-van-de-overheid/#autoplay
http://www.risicokaart.nl/

