
 

Metropolis in de klas 
Politie 
 
Leeftijd: 13-15 jaar 16-18 jaar 
Niveau:  VO onderbouw en bovenbouw 
 
Samengevat 
Zonder politie zou een land in chaos zijn. De 
politie is onmisbaar, maar in ieder land gaat 
de politie anders te werk. In Brazilië volgen 
we een elite-eenheid op zoek naar 
drugsbazen in de favela's van Rio. De 
Amerikaanse politievrouw Melissa zweert bij 
een zachter aanpak van criminelen. In de 
Zuid-Afrikaanse stad Johannesburg zijn er 
burgers die niet meer volledig vertrouwen op 
de hulp de politie. Zij schakelen 
privébeveiligers in om de criminelen uit hun 
buurt te houden. 
 
Vakgebied 
Maatschappijleer 
 
Kernbegrippen 
Politie- rechtstaat – veiligheid – Zuid-Afrika – 
Verenigde Staten – Maleisië – misdrijf – 
drugs - geweld – criminaliteit - veiligheid 
 
Kerndoelen 
4.2/4.3/4.6: criminaliteit en veiligheid 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
Metropolis in de klas. Op Schooltv.nl is nog 
meer te vinden over de politie. Zoals deze 
aflevering over het geweldsmonopolie op de 
politieacademie. 
 
Antwoorden 
 
1a Om de politie dichter bij de mensen te 
brengen b zichtbaarder, persoonlijker 2a Ze 
behandelt verdachten en criminelen 
vriendelijk en begrijpend b Hij vindt dat je 
criminelen hard moet aanpakken c Eigen 
antwoord 3a Zeer gewelddadig b De 
criminelen zijn ook erg gewelddadig c Eigen 
antwoord 4 Eigen antwoord 5a 
Geweldsmonopolie b bijv. ME, leger, 
marechaussee c Eigen antwoord d Eigen 
antwoord 6a Het Alternatief, De Halt-straf 
heeft tot doel grensoverschrijdend gedrag 
bij jongeren zo vroeg mogelijk te stoppen en 
genoegdoening te bieden aan de 
slachtoffers en aan de maatschappij. b 
Eigen antwoord 

Kijkvragen 
 
1 In Burkina Faso is bij de politie de 
fietsbrigade opgericht. 
a Waarom is de fietsbrigade opgericht? 
b Waarom is een politieagent op een fiets 
minder bedreigend dan een agent in een 
politieauto? 
 
2 In de VS van Amerika gaat politieagente 
Melissa anders om met criminelen. 
a Beschrijf de werkwijze van Melissa. 
b Wat vindt haar collega Chris van haar 
werkwijze? 
c Als jij zou moeten kiezen. Welke werkwijze 
zou dan hanteren, die van Melissa of die van 
Chris? Leg uit waarom. 
 
3 In favela’s in Brazilië gaat de politie heel 
anders te werk. 
a Beschrijf de werkwijze van de politie in de 
favela’s 
b Waarom gaat de politie hier zo te werk? 
c Vind jij het goed dat de politie zo te werk 
gaat? Leg uit waarom je dat vindt. 
 
4 Sommige mensen nemen privé-beveiligers in 
dienst om hun huis te beschermen. Vind jij 
dat het een taak is van de politie, om huizen 
te bewaken? Geef duidelijk aan waarom wel 
of waarom niet. 
 
Verdiepingsvragen 
 
5 Bekijk de aflevering over de politieacademie. 
a Als je je in Nederland verzet tegen een 
arrestatie, dan mag de politie geweld 
gebruiken. Hoe noem je dit recht? 
b Welke andere instanties hebben dit recht 
ook? 
c Heb jijzelf het recht om geweld te 
gebruiken?  
d Beschrijf een situatie waarin je dat 
misschien toch zou doen. 
 

 
 
6 In Nederland kan de politie je als 
minderjarige doorverwijzen naar HALT. 
Jaarlijks komen er zo’n 17.000 jongeren bij 
HALT terecht.  
Gebruik de  website van HALT, www.halt.nl .  
a Wat is HALT voor een organisatie? 
b Wat vind jij er van dat HALT bestaat en 
waarom vind jij dat? 
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