
Bijlage 1: Vragen uit het werkboekje 
 
Voor de docent: Onderstaande vragen kunnen worden gebruikt in onderstaande vorm (MS Word) of in 
MS Forms worden gezet. Dat laatste verdient aanbeveling omdat de docent dan kan monitoren wie wat 
aan het maken. Daarnaast kan de docent de antwoorden (anoniem) terugkoppelen in het 
klassengesprek. 
 
Vraag 1: Wie van de twee is professor? 
 

  
A    B 
 
Vraag 2: Wie van de twee groepen heeft de vrouw beroofd? 
 

  
A    B 
 
Vraag 3: Motiveer je keuze bij vraag 1 en 2.  
 
Vraag 4: Iedereen is wel eens in aanraking gekomen met de politie, in positieve of negatieve zin. En 
misschien ken je iemand die agent is of wil je zelf bij de politie. Noteer wat jouw ervaring(en) met de 
politie waren. 
 
Vraag 5: Wat weet je eigenlijk van de politie? Een kleine quiz om je kennis te testen.  
Streep bij onderstaande vragen door wat niet van toepassing is.  
A. Hulpverlenen in noodsituaties is een van de kerntaken van de politie.   

Waar/Niet waar  
B. ‘Staande houden’ is hetzelfde als ‘aanhouden’.  

Waar/Niet waar  
C. In absolute aantallen: er zijn in Nederland meer criminele ‘autochtonen’ dan criminele ‘allochtonen’.  

Waar/Niet waar  
D. Iedereen boven de 14 jaar is in Nederland verplicht zich te kunnen identificeren. Als de politie je ID 

vordert (= opeist) moet  je die dus laten zien.  
Waar/Niet waar  

E. De politie mag altijd preventief fouilleren als zij dit nodig vindt.  
Waar/Niet waar  

F. Er zijn meer/minder dan 50.000 mensen werkzaam bij de politie.  
Meer/Minder  

G. De misdaad in Nederland neemt…  
Toe/Af  

 
 
 



 
Generaliseren = Profileren  
Even terug naar de eerste opdrachten. Wie heb jij gekozen als professor of criminele jeugdgroep? 
De keuze die je hebt gemaakt zegt iets over jou. Jij hebt een bepaald beeld voor ogen van iemand 
die professor is en van mensen die crimineel gedrag vertonen. Je trekt die conclusie meestal niet 
bewust, maar op basis van eerdere ervaringen of naar aanleiding van berichten in de media. Je 
bekijkt de wereld toch door je eigen bril. Dit heet ook wel je referentiekader. Vaak scheer je daarbij 
mensen van één groep over één kam: je generaliseert dan.  
 
Wat zie je? Welke bril heb jij op? Iedereen maakt generalisaties. Jij, je vrienden en ook de politie 
doet dit. We hebben allemaal beelden in ons hoofd. We typeren – ‘profileren’ – eigenlijk altijd en 
overal waar mensen zijn.  
 
Maar soms gaat dit maken van onderscheid te ver en leidt het tot discriminatie. Generaliseren 
versus discrimineren Wat is dan het verschil tussen generaliseren en discrimineren? Als je 
generaliseert plak je een etiket op iemand (‘rijk’, ‘aardig’, ‘crimineel’) op basis van eerdere 
ervaringen zonder dat je degene kent. Maar je handelt hier niet per se naar. Juist als je je bewust 
bent van je vooroordelen, kun je discriminatie voorkomen. Bij discriminatie daarentegen wordt er 
wél gehandeld naar vooroordelen. Iemand wordt dan achtergesteld op basis van eigenschappen 
of kenmerken (uiterlijk, leeftijd, afkomst of sekse bijvoorbeeld) die er niet toe doen. En dat is in 
Nederland verboden. De eerste regel van de Grondwet luidt: ‘Allen die zich in Nederland 
bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, 
levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet 
toegestaan.’ Ook in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, waarvan bijna alle 
landen ter wereld hebben gezegd deze te zullen respecteren, staan drie artikelen over het recht 
om niet te worden gediscrimineerd (artikel 1, 2 en 7). 
Bron: Amnesty 

 
Vraag 6: De mensen uit het filmpje hebben vervelende ervaringen met de politie gehad.  
A. Beschrijf de ervaringen van Anass 
 
Lees onderstaande tekst: 

Staande houden versus aanhouden  
Er is een verschil tussen staande houden en aanhouden door de politie. De politie kan je om 
verschillende redenen staande houden. Je wordt dan niet per se verdacht van iets strafbaars. De 
politie wil dan meestal je identiteitsbewijs zien. Je bent overigens alleen verplicht je ID te tonen 
als de agent deze vordert (=opeist) met een reden erbij. Je mag ook altijd om een reden vragen. Je 
bent verplicht mee te werken bij een staande houding. Doe je dit niet dan mogen agenten je 
arresteren. Blijf dus vooral rustig, stel vragen naar het waarom van je staande houding en dien 
eventueel achteraf een klacht in als je je onfatsoenlijk behandeld voelt. Bij een aanhouding is er 
wel vermoeden van een strafbaar feit. Je wordt bijvoorbeeld verdacht van een inbraak en 
meegenomen naar het bureau voor ondervraging. De politie moet je altijd laten weten waar je 
van beschuldigd wordt bij een aanhouding. Aanhouden staat gelijk aan arresteren en gaat verder 
dan staande houden. 
Bron: Amnesty 

 



B. Bekijk de informatie in hierboven over staande houden versus aanhouden. Ging de politie haar 
boekje te buiten of maakte de politie simpelweg gebruik van haar wettelijke bevoegdheden? 

 
C. Denk je dat dit een geval van etnisch profileren is? 
 
Vraag 7: Prasand vindt dat zijn rechten als mens en burger zijn geschonden. Zoek de Universele 
Verklaring van de Rechten van de Mens op via internet. Over welk recht(en) heeft hij het in het bijzonder? 
 
Vraag 8: De behandeling door de politie laat diepe sporen na bij de mannen in het filmpje. Wat zijn de 
gevolgen? Noem één gevolg voor de mannen persoonlijk en noem één maatschappelijk gevolg. 
 
Vraag 9: Leg uit waarom etnisch profileren ook schadelijke gevolgen voor de politie zelf kan hebben 
 
 


