
  
 
  

Nieuwsuur in de klas 
Leven in een TBS-kliniek  
 

Leeftijd: 13-15 jaar 16-18 jaar 
Niveau:  VO onder- en bovenbouw 
 
Samengevat 
Als iemand een ernstig delict heeft gepleegd en lijdt 
aan een psychische stoornis, kan de rechter de dader 
op laten nemen in een TBS-kliniek. Om een TBS-
patiënt geleidelijk voor te bereiden op een normaal 
leven in de maatschappij, mag deze soms met verlof. 
 
Vakgebied 
Maatschappijleer en Gezondheid 
 
Kernbegrippen 
Rechtssysteem, TBS, psychiatrische hulp   
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij de volgende kerndoelen:  
Mens en gezondheid: 12. De leerling kent de 
ontwikkeling van opvattingen, technieken en 
producten in de gezondheidszorg en kan positieve en 
negatieve effecten daarvan bespreken. 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie ‘Nieuwsuur in 
de klas’. Op Schooltv.nl vind je meer video’s die 
aansluiten bij het onderwerp, zoals: ‘De rechtstaat’, 
‘Leven met schizofrenie’, ‘Hoe behandel je 
borderline’,  ‘Waarom leer je op school niks over 
depressie?’. 
 
Antwoorden 
1 Terbeschikkingstelling 
2 Het voorkomen van recidive 
3 5 procent  
4 Omdat de drempel om naar buiten te gaan anders 
steeds hoger wordt en de re-integratie lastiger.  
5 Het doel van TBS was juist om mensen weer terug in 
de maatschappij te krijgen, maar door de strenge 
regels wordt dat nu heel moeilijk.  
6 Omdat ze worden voorbereid op de maatschappij, 
en daar zullen ze ook met mannen en vrouwen door 
elkaar moeten leven  
7 Ze zijn behalve dader vaak zelf ook slachtoffer 
geweest van misbruik door familie of partner 
8 10 jaar 
8b Omdat het dan lastiger wordt om weer te 
integreren.  
 

Kijkvragen 
 
1 Wat betekent de afkorting TBS? 
2 Wat is het doel van TBS-opname? 
 
3. Hoeveel procent van de verlof-aanvragen wordt 
er afgewezen? 
4 Waarom is het volgens de toetsingscommissie 
belangrijk om niet te lang te wachten met op verlof 
gaan? 
 
5 ‘Het TBS-systeem sterft in veiligheid’. Wat wordt 
met deze uitspraak bedoeld? 
 
6 Waarom worden vrouwen en mannen, ondanks 
hun problemen, in een TBS-kliniek toch bij elkaar 
geplaatst? 
 

 
 
7 Waarin verschilt de achtergrond van vrouwelijke 
clienten vaak met die van mannen? 
 
8 Hoe lang duurt een TBS-behandeling gemiddeld? 
8b Waarom is dit volgens de behandelaars te lang?  
 
Verdieping  
 
Verdeel de klas in twee groepen. Een groep 
verdedigt het standpunt:  
TBS-ers moet zo lang en zo veilig mogelijk in de 
kliniek worden gehouden. 
 
De andere groep verdedigt het standpunt:  
TBS-ers moeten zo snel mogelijk weer terug in de 
maatschappij worden gebracht.  
 
Ga met elkaar in debat en luister naar elkaars 
standpunten.  
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Docentenversie 

http://www.schooltv.nl/
https://www.schooltv.nl/programma/nieuwsuur-in-de-klas/
https://www.schooltv.nl/programma/nieuwsuur-in-de-klas/
https://schooltv.nl/video/focus-op-de-maatschappij-de-rechtsstaat/#q=gevangenis
https://schooltv.nl/video/focus-op-de-maatschappij-de-rechtsstaat/#q=gevangenis
https://schooltv.nl/video/eenvandaag-in-de-klas-leven-met-schizofrenie/#q=psychische
https://schooltv.nl/video/hoe-behandel-je-borderline-medicijnen-en-therapie/#q=%22psychische%20stoornis%22
https://schooltv.nl/video/hoe-behandel-je-borderline-medicijnen-en-therapie/#q=%22psychische%20stoornis%22
https://schooltv.nl/video/waarom-leer-je-op-school-niks-over-depressie-psychische-gezondheid-in-het-vakkenpakket/#q=psychische
https://schooltv.nl/video/waarom-leer-je-op-school-niks-over-depressie-psychische-gezondheid-in-het-vakkenpakket/#q=psychische


  
 
 
 

Nieuwsuur in de klas 
Leven in een TBS-kliniek  
 

Leeftijd: 13-15 jaar 16-18 jaar 
Niveau:  VO onder- en bovenbouw 
 
Vakgebied 
Maatschappijleer en Gezondheid 
 
Samengevat 
Als iemand een ernstig delict heeft gepleegd en 
lijdt aan een psychische stoornis, kan de rechter 
de dader op laten nemen in een TBS-kliniek. Om 
een TBS-patiënt geleidelijk voor te bereiden op 
een normaal leven in de maatschappij, mag deze 
soms met verlof. 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie ‘Nieuwsuur 
in de klas’. Op Schooltv.nl vind je meer video’s die 
aansluiten bij het onderwerp, zoals: ‘De 
rechtstaat’, ‘Leven met schizofrenie’, ‘Hoe 
behandel je borderline’,  ‘Waarom leer je op 
school niks over depressie?’. 
 
Profielwerkstuk 
Vind je dit een interessant onderwerp en wil je dit 
gebruiken voor je profielwerkstuk? 
Het onderwerp ‘terugkeer uit de TBS’ is te 
gebruiken als thema voor je profielwerkstuk bij de 
vakken maatschappijleer en gezondheid.  
 
Studiekeuze 
Ben je benieuwd welke studies passen bij de 
beroepen uit de video? Je zou bijvoorbeeld het 
volgende kunnen studeren: 
 
MBO 
Agogisch medewerker 
Life coach 
 
HBO 
Rechten  
Maatschappelijk werker 
 
WO 
Strafrecht  
Gezondheid en Maatschappij 
 

Kijkvragen 
 
1 Wat betekent de afkorting TBS? 
2 Wat is het doel van TBS-opname? 
 
3. Hoeveel procent van de verlof-aanvragen wordt 
er afgewezen? 
4 Waarom is het volgens de toetsingscommissie 
belangrijk om niet te lang te wachten met op verlof 
gaan? 
 
5 ‘Het TBS-systeem sterft in veiligheid’. Wat wordt 
met deze uitspraak bedoeld? 
 
6 Waarom worden vrouwen en mannen, ondanks 
hun problemen, in een TBS-kliniek toch bij elkaar 
geplaatst? 
 

 
 
7 Waarin verschilt de achtergrond van vrouwelijke 
clienten vaak met die van mannen? 
 
8 Hoe lang duurt een TBS-behandeling gemiddeld? 
8b Waarom is dit volgens de behandelaars te lang?  
 
Verdieping  
 
Verdeel de klas in twee groepen. Een groep 
verdedigt het standpunt:  
TBS-ers moet zo lang en zo veilig mogelijk in de 
kliniek worden gehouden. 
 
De andere groep verdedigt het standpunt:  
TBS-ers moeten zo snel mogelijk weer terug in de 
maatschappij worden gebracht.  
 
Ga met elkaar in debat en luister naar elkaars 
standpunten.  
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Leerlingenversie 

http://www.schooltv.nl/
https://www.schooltv.nl/programma/nieuwsuur-in-de-klas/
https://www.schooltv.nl/programma/nieuwsuur-in-de-klas/
https://schooltv.nl/video/focus-op-de-maatschappij-de-rechtsstaat/#q=gevangenis
https://schooltv.nl/video/focus-op-de-maatschappij-de-rechtsstaat/#q=gevangenis
https://schooltv.nl/video/eenvandaag-in-de-klas-leven-met-schizofrenie/#q=psychische
https://schooltv.nl/video/hoe-behandel-je-borderline-medicijnen-en-therapie/#q=%22psychische%20stoornis%22
https://schooltv.nl/video/hoe-behandel-je-borderline-medicijnen-en-therapie/#q=%22psychische%20stoornis%22
https://schooltv.nl/video/waarom-leer-je-op-school-niks-over-depressie-psychische-gezondheid-in-het-vakkenpakket/#q=psychische
https://schooltv.nl/video/waarom-leer-je-op-school-niks-over-depressie-psychische-gezondheid-in-het-vakkenpakket/#q=psychische

