
Opdracht Juridisch  

 
Dimensie: Politiek-Juridisch 
Onderwerp: Criminaliteit 
Titel opdracht: Misdaad in jouw omgeving 
 

Wat ga je doen? 

Je gaat informatie verzamelen over criminaliteit in jouw leefomgeving. In kranten, op 

internet en andere media ga je op 

zoek naar berichten over 

criminaliteit. Je verzamelt 

verschillende berichten, ordent ze 

naar zwaarte van het misdrijf en 

beschrijft je eigen mening over de 

misdaden. Het resultaat van deze 

opdracht is een overzicht van 

verschillende criminele activiteiten 

van de laatste tijd uit jouw 

leefomgeving.  

 

Wat je lever je in? 

 Minimaal vier nieuwsberichten, geordend naar zwaarte van het misdrijf, inclusief 

argumentatie van de volgorde.  

 Antwoorden bij opdracht 3. 

  

 

Bronnen: 
 
https://www.nhnieuws.nl/ 
https://www.politie.nl/mijn-buurt  
https://www.politie.nl/themas/burgernet.html  
https://wabp.nl/  
https://veiligebuurt.nl/  
 
De opdrachten: 

 

1. Op zoek 

Zoek in de media minimaal 4 berichten over criminaliteit in jouw omgeving.  

 

2. Ordenen  

 

 Lees de vier berichten.  

 Leg ze op volgorde van ‘zwaarte’. 

Dus eerst de kleine misdrijven en 

daarna de zwaardere.  

 Geef aan waarom je voor deze 

volgorde kiest. Dus waarom vind je 

het ene misdrijf zwaarder dan het 

andere? 
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3. Politie.nl 

Ga naar politie.nl/mijn-buurt en vul je postcode of plaats in. Beantwoord de vragen: 

a) Wie is jouw wijkagent? 

b) Kijk bij Nieuws. Welk recente bericht vind jij het meest opvallend? Waarom? Wist 

jij dat dit gebeurd was? 

c) Kijk bij Misdaad in kaart. Zijn er bij jou in de buurt (pogingen tot) woninginbraken 

geweest? Wist jij dat? 

d) Ga naar Gezocht. Herken je een van hen of heb je informatie over een zaak? Stel 

dat het zo was, zou je daar dan iets mee doen? Waarom wel, of niet? 

 

4. Wat kun je  zelf doen? 

 

a) Ben jij al bekend met Burgernet? Lees er meer over via: 

https://www.politie.nl/themas/burgernet.html  

Via deze link kun je je aanmelden: https://www.burgernet.nl/  

b) Ben jij lid van een buurtapp? Via bijvoorbeeld https://wabp.nl/ of 

https://veiligebuurt.nl/ kun je kijken of er in jouw buurt appgroepen zijn waarbij 

je je kunt aansluiten. Ook zou je zelf zo’n groep kunnen oprichten.  
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