
 

 

 

LEERLINGENBLAD DOSSIER MAATSCHAPPIJLEER  

AFLEVERING 17 Rechtsstaat: Veiligheid  

 

KIJKVRAGEN  

1. Het programma begint en eindigt met het voorbeeld van bungeejumpen. Leg uit 

wat dit te maken heeft met het gevoel voor veiligheid en het gevoel voor vrijheid?  

 

2. Waarom is veiligheid een kenmerk van een democratische rechtsstaat?  

 

3. In het tv-programma vertelt Dennis Dolderman over zijn studie integrale 

veiligheid. Er zijn twee kenmerken als we het over integrale veiligheid hebben: 

- samenwerking tussen overheid, maatschappelijke organisaties, bedrijven en 

burgers;  

- verschillende aspecten van de veiligheidsketen (preparatie, preventie, reactie en 

nazorg) komen aan de orde.  

a. Waar loopt Dennis stage? En wat is het doel van zijn stage? 

b. Welk kenmerk van zijn  studie integrale veiligheid komt met name in zijn stage 

terug? Licht je antwoord toe.  

 

4. Omschrijf het verschil tussen objectieve en subjectieve veiligheid.  

 

5. Tinet de Jonge, woordvoerder Politie Rotterdam-Rijnmond, geeft een aantal 

voorbeelden van hoe de politie probeert om het veiligheidsgevoel van burgers te 

vergroten. Beschrijf één zo’n voorbeeld. 

 

6. Wat doet het IT-beveiligingsbedrijf van Ronald Prins om de staatsgeheimen van 

Nederland te beschermen? Wat is de aanpak? 

 

7a. Wat is er volgens historicus Rutger Bregman veranderd na de aanslag van 11 

september 2001? 

b. Ben je het met hem eens of niet? Licht je antwoord met een voorbeeld toe. 

 

 

 



 

 

 

VERDIEPINGSVRAGEN 

8. Dreigingniveau 

Volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (www.nctv.nl) 

is het dreigingniveau in Nederland substantieel (november 2013).  

a. Wat betekent een substantiële dreiging? 

b. Welke andere mogelijke dreigingniveaus zijn er?  

c. Wanneer was de laatste keer dat de coördinator het niveau had aangepast? 

Probeer ook de geschiedenis sinds de start van het systeem te achterhalen. Wat 

kun je hieruit afleiden?  

d. Op de genoemde site staan vijf onderwerpen genoemd: crisisbeheersing, cyber 

security, nationale veiligheid, regionale veiligheid, terrorismebestrijding. Kies één 

onderwerp en beantwoord de volgende vragen: I) Wat is het? Geef een korte uitleg 

of definitie van het onderwerp. 

II) Wat doet de overheid?  

III) Voel jíj je hierdoor veiliger of juist beperkter in je vrijheid? 

e. Schrijf een betoog (maximaal ½ A4) over de volgende stelling: “Je moet niet alle 

risico’s willen uitbannen. Zo’n dreigingsysteem zorgt alleen maar voor minder 

veiligheidsgevoel.” 

 

9. Vertrouwen 

Hans Boutelier, hoogleraar Veiligheid en Burgerschap, stelt in het programma: “Het 

veiligheidsthema is zo prominent geworden, ik zou wel meer aandacht willen voor 

hoe je het vertrouwen tussen mensen kunt versterken. Dat je naar andere 

verhoudingen zoekt, waardoor je misschien al die veiligheidsmaatregelen niet nodig 

hebt.”  

Schrijf een opiniestuk (tussen de 250 en 400 woorden) over het voorstel van de 

heer Boutelier en verwerk daarin ook je eigen mening. Wat kan vertrouwen met 

veiligheid en vrijheid doen? 

 

 

 

 

 

http://www.nctv.nl/


 

 

 

Docentenblad dossier maatschappijleer 
Aflevering 17  

Doelgroep: havo/vwo klas 4 – 6 

Aansluiting bij examenonderwerpen van het vak maatschappijleer in het 

gemeenschappelijke deel.  

 

Aflevering 17  

Rechtsstaat: Veiligheid 

Hoe garandeert de overheid onze veiligheid? En wat is veiligheid eigenlijk? Wordt 

het veiliger in ons land als we foto’s van verdachten op billboards plaatsen? 

We hechten allemaal veel waarde aan een veilige leefomgeving. Zonder gevaar over 

straat kunnen lopen, heelhuids thuiskomen na een avondje stappen en ook 

binnenshuis willen mensen beschermd zijn tegen oplichters die de gegevens van 

internet plukken. Deze aflevering gaat over veiligheid. 

 

ANTWOORDEN  

 

Kijkvragen 

1. Bij bungeejumpen is zowel je vrijheidsgevoel als je veiligheidsgevoel maximaal.  

2. Voor burgers in een democratische rechtsstaat wordt veiligheid gegarandeerd 

door de scheiding der machten. 

3a. Dennis gaat stage lopen bij de Politie Rotterdam-Rijnmond en gaat daar 

uitzoeken hoe de briefing tussen de verschillende diensten effectiever kan.  

b. Met name het tweede kenmerk. In de briefing wordt besproken wat er de 

afgelopen 24 uur gebeurd is, wat de lopende zaken zijn, en wordt de lijst met 

verdachten gedeeld. Dat zijn verschillende aspecten van de veiligheidsketen. 

4. Objectieve veiligheid gaat om de echte cijfers van criminaliteit; subjectieve 

veiligheid is niet vast te leggen en gaat om het gevoel van veiligheid, het gevoel dat 

je slachtoffer kunt worden. 

5. Tinet de Jonge geeft twee voorbeelden: 

* Buurt bestuurd: mensen geven aan waar de politie op moet letten. Dit zorgt bij 

burgers voor meer veiligheidsgevoel omdat ze een bepaalde controle hebben.  

* Zichtbare criminaliteit zichtbaar aanpakken en onzichtbare criminaliteit, waar 

burgers geen last van hebben, onzichtbaarder aanpakken. Ze geeft het voorbeeld 

van de hennepkwekerij die opgerold wordt zonder dat dit verder zichtbaar wordt 

gemaakt.  



 

 

 

6. Hackers worden ingezet om andere hackers op te sporen. Zoeken naar 

verbindingen/pakketjes in de digitale informatie die niet kloppen.  

7a. Na deze aanslag is de balans tussen vrijheid en veiligheid doorgeslagen. Mensen 

hebben steeds meer vrijheid moeten inleveren voor een klein beetje meer 

veiligheid.  

b. Eigen antwoord. Voorbeeld: strengere controle vliegveld; afluisteren/opslaan 

gegevens mobiel verkeer; toename cameratoezicht 

 

Verdiepingsvragen 

8a. Dit betekent dat de kans op een aanslag tegen Nederland reëel is.  

b. minimaal – beperkt – kritiek  

http://www.nctv.nl/onderwerpen/tb/dtn/opbouw/  

c. Maart 2013: van beperkt naar substantieel ivm Syriëgangers en toenemende 

radicalisering van kleine groepen islamitische jongeren in Nederland. 

Geschiedenis:  

Mei  2005 – maart 2007: substantieel 

Maart 2007 – maart 2008: beperkt 

Maart 2008 – november 2009: substantieel 

November 2009 – maart 2013: beperkt 

Maart 2013 – heden: substantieel 

d. Eigen antwoord. 

e. Eigen antwoord. 

9. Eigen antwoord. 

 

 

http://www.nctv.nl/onderwerpen/tb/dtn/opbouw/

