
  
 
  

Nieuwsuur in de klas 
Gevangen in Guantánamo Bay 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 16-18 jaar 
Niveau:  VO onder- en bovenbouw 
 
 
Vakgebied 
Mens en maatschappij 
 
Kernbegrippen 
Rechtsstaat, politiek, mensenrechten 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij mens en maatschappij, kerndoel 
47: De leerling leert actuele spanningen, conflicten en 
oorlogen in de wereld te plaatsen tegen hun 
achtergrond, en leert daarbij de doorwerking ervan op 
individuen en samenleving (nationaal, Europees en 
internationaal), de grote onderlinge afhankelijkheid in 
de wereld, het belang van mensenrechten en de 
betekenis van internationale samenwerking te zien. 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie ‘Nieuwsuur in de 
klas’. Op Schooltv.nl vind je meer video’s die aansluiten 
bij dit onderwerp, bijvoorbeeld: Tegenlicht in de klas: 
Het China van Ai Weiwei, Focus op de maatschappij: 
De rechtsstaat en Nieuwsuur in de klas: Onschuldig ter 
dood veroordeeld. 
 
------------------------------------------------------------------------- 
 
Antwoorden 
1 Guantánamo Bay is de meest beruchte (gevangenis) in de 
recente geschiedenis. (Honderden) gevangen zijn er tijdens 
hun (verhoor) mishandeld en vernederd. Sommige (politici) 
vinden dat dat nodig was, maar (mensenrechten) 
organisaties vinden het een schande. 
2 B 
3 Bijvoorbeeld: Het gebruiken van de macht van de overheid 
om informatie achter te houden en/of de expressie van 
mensen aan banden te leggen. 
4 1) De gevangenen komen helemaal niet van het slagveld in 
Afghanistan. 2) De gevangenen worden onmenselijk 
behandeld en gemarteld. 
Verdiepingsvraag 
Er worden mensenrechten geschonken, er is geen 
transparantie over wat daar gebeurt, gevangenen krijgen 
geen eerlijk strafrechtelijk proces, er worden verschrikkelijke 
marteltechnieken toegepast. 

Samengevat 
Terreurverdachten zijn door het Amerikaanse leger 
jarenlang opgesloten in de militaire gevangenis in 
Guantánamo Bay in Cuba. Wat er precies gebeurde 
tijdens ondervragingen is geheim, maar gevangenen 
spreken van heftige mishandelingen en martelingen. 
 
Kijkvragen 
 
1 Vul in: 
Guantánamo Bay is de meest beruchte (….) in de recente 
geschiedenis. (….) gevangen zijn er tijdens hun (….) 
mishandeld en vernederd. Sommige (….) vinden dat dat 
nodig was, maar (….)organisaties vinden het een 
schande. 
 

2 Na 11 september 2001 start het leger van Amerika een 
"oorlog tegen terrorisme". Wat is terrorisme?  
A) Elk misdrijf gericht op mensenlevens. 
B) Geweld plegen vanuit een ideologie. 
C) De overheid anoniem bedreigen. 
 
3 Het boek "Guantánamo Dagboek" onthult wat de 
Amerikaanse overheid wil censureren. Wat is 
overheidscensuur? 
 

 
 
4 De Amerikaanse minister van justitie vertelt in 2006 
waarom Guantánamo Bay nodig is. Welke twee feiten uit 
deze aflevering spreekt hij tegen? 
 
 
Verdiepingsvraag 
 
Na het zien van deze aflevering, wat zijn redenen om 
gevangenissen als Guantánamo Bay te sluiten? Noem er 
zoveel mogelijk en bespreek eventueel met elkaar. 
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Nieuwsuur in de klas 
Gevangen in Guantánamo Bay 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 16-18 jaar 
Niveau:  VO onder- en bovenbouw 
 
Vakgebied 
Mens en maatschappij 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie ‘Nieuwsuur 
in de klas’. Op Schooltv.nl vind je meer video’s die 
aansluiten bij dit onderwerp, bijvoorbeeld: 
Tegenlicht in de klas: Het China van Ai Weiwei, 
Focus op de maatschappij: De rechtsstaat en 
Nieuwsuur in de klas: Onschuldig ter dood 
veroordeeld. 
 
Profielwerkstuk 
Vind je dit een interessant onderwerp en wil je dit 
gebruiken voor je profielwerkstuk? 
Het thema ‘rechtsstaat’ is te gebruiken als 
onderwerp voor je profielwerkstuk bij het vak 
mens en maatschappij.  
 
Studiekeuze 
Ben je benieuwd welke studies passen bij de 

video? Je zou bijvoorbeeld het volgende kunnen 
studeren: 
 
MBO: 
Juridisch Dienstverlener 
Criminaliteitsbestrijding 
 
HBO: 
Rechten 
Criminologie 
 
WO: 
Internationaal en Europees Recht 
Internationale betrekkingen 

Samengevat 
Terreurverdachten zijn door het Amerikaanse leger 
jarenlang opgesloten in de militaire gevangenis in 
Guantánamo Bay in Cuba. Wat er precies gebeurde 
tijdens ondervragingen is geheim, maar gevangenen 
spreken van heftige mishandelingen en martelingen. 
 
Kijkvragen 
 
1 Vul in: 
Guantánamo Bay is de meest beruchte (….) in de recente 
geschiedenis. (….) gevangen zijn er tijdens hun (….) 
mishandeld en vernederd. Sommige (….) vinden dat dat 
nodig was, maar (….)organisaties vinden het een 
schande. 
 

2 Na 11 september 2001 start het leger van Amerika een 
"oorlog tegen terrorisme". Wat is terrorisme?  
A) Elk misdrijf gericht op mensenlevens. 
B) Geweld plegen vanuit een ideologie. 
C) De overheid anoniem bedreigen. 
 
3 Het boek "Guantánamo Dagboek" onthult wat de 
Amerikaanse overheid wil censureren. Wat is 
overheidscensuur? 
 

 
 
4 De Amerikaanse minister van justitie vertelt in 2006 
waarom Guantánamo Bay nodig is. Welke twee feiten uit 
deze aflevering spreekt hij tegen? 
 
 
Verdiepingsvraag 
 
Na het zien van deze aflevering, wat zijn redenen om 
gevangenissen als Guantánamo Bay te sluiten? Noem er 
zoveel mogelijk en bespreek eventueel met elkaar. 
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