
  
 
  

Nieuwsuur in de klas 
De strijd tegen school shootings 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 16-18 jaar 
Niveau:  VO onder- en bovenbouw 
 
Samengevat 
In de Verenigde Staten komen geregeld ‘school 
shootings’ voor. Veel scholieren willen dat er 
strengere regels komen voor wapenbezit in hun 
land. Maar lobbyorganisatie NRA doet er alles aan 
om het recht op wapenbezit te handhaven. 
 
Vakgebied 
Maatschappijleer  
 
Kernbegrippen 
Wapens, veiligheid, wapenlobby, overheid 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij de volgende kerndoelen: 
Mens en Natuur: 34; Mens en Maatschappij: 42. 
  
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie ‘Nieuwsuur 
in de klas’. Op Schooltv.nl vind je meer video’s uit 
deze serie.  
 
Antwoorden 
 
1 Omdat in de VS wapenbezit is toegestaan bij 
wet 
2 248 doden  
3 C: Een keer per week 
4 National Rifle Association  
5 Een wapen is volgens hen noodzakelijk om jezelf 
als burger te beschermen tegen criminelen en de 
overheid.  
6 Door mensen bang te maken met 
reclamespotjes. Door financiële ondersteuning 
aan politici.  
7 Door geen wapens meer te verkopen aan 
jongeren onder de 21  

 
Kijkvragen 

 
1 Waardoor zijn er in de Verenigde Staten zoveel 
school shootings? 
 
2 Hoeveel doden zijn er in de afgelopen 18 jaar 
gevallen door school shootings?  
 
3 Hoe vaak vindt er in de VS gemiddeld een school 
shooting plaats? 
A Een keer per jaar 
B Een keer per maand 
C Een keer per week 
 
4 Waarvoor staat de afkorting NRA? 
5 Waarom moet volgens de NRA wapenbezit een 
grondrecht blijven? 
 
6 Op welke twee manieren oefent de NRA invloed 
uit op de politiek en de bevolking? 
 
7 Ondanks protesten verandert de overheid de 
wetgeving niet. Supermarktketen Walmart deed wel 
een kleine stap in de goede richting. Op welke 
manier? 
 

 
 
Verdiepingsvraag 
 
Vind je dat de wet op wapenbezit in de VS moet 
worden aangepast? Waarom wel/niet? 
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Nieuwsuur in de klas 
De strijd tegen school shootings 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 16-18 jaar 
Niveau:  VO onder- en bovenbouw 
 
Vakgebied 
Maatschappijleer  
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie ‘Nieuwsuur 
in de klas’. Op Schooltv.nl vind je meer video’s uit 
deze serie.  
 
Profielwerkstuk 
Vind je dit een interessant onderwerp en wil je dit 
gebruiken voor je profielwerkstuk? 
Het thema ‘wapenlobby’ is te gebruiken als 
onderwerp voor je profielwerkstuk bij het vak 
maatschappijleer. 
 
Studiekeuze 
Ben je benieuwd welke studies passen bij de 
beroepen uit de video? Je zou bijvoorbeeld het 
volgende kunnen studeren: 
 
HBO 
International Law 
Overheidsmanagement 
 
WO 
Politics, Psychology, Law and Economics 
 

Kijkvragen 
 

1 Waardoor zijn er in de Verenigde Staten zoveel 
school shootings? 
 
2 Hoeveel doden zijn er in de afgelopen 18 jaar 
gevallen door school shootings?  
 
3 Hoe vaak vindt er in de VS gemiddeld een school 
shooting plaats? 
A Een keer per jaar 
B Een keer per maand 
C Een keer per week 
 
4 Waarvoor staat de afkorting NRA? 
5 Waarom moet volgens de NRA wapenbezit een 
grondrecht blijven? 
 
6 Op welke twee manieren oefent de NRA invloed 
uit op de politiek en de bevolking? 
 
7 Ondanks protesten verandert de overheid de 
wetgeving niet. Supermarktketen Walmart deed wel 
een kleine stap in de goede richting. Op welke 
manier? 
 

 
 
Verdiepingsvraag 
 
Vind je dat de wet op wapenbezit in de VS moet 
worden aangepast? Waarom wel/niet? 
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